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PROTOKÓŁ NR 11/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 26.11.2007 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu 
Izabela Świderek. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Gabriela Kotowicz. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez 
radnych w sprawie projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 11 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 10 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty. 
 
Analiza i opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIII). 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, o postanowienie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 10 października 2007 r. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że Dyrektor SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie złożyła skargę na uchwałę Rady Powiatu, 
która została oddalona przez Sąd Administracyjny pierwszej instancji. Zatem Pani Dyrektor 
złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał powtórne rozpatrzenie 
sprawy. W chwili obecnej Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie kolejny raz rozpatrywał 
w/w skargę. W uzasadnieniu do skargi Pani Dyrektor wskazała, że w wyniku przekazania 
SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie nieruchomości w drodze darowizny SPZOZ ZOL 
poniesie znaczne straty w wyniku konieczności płacenia czynszu dzierżawnego. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, o cenę jednostkową soli i piasku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że cena wynika z położenia miejsca,  
do którego należy go dostarczyć, czyli maksymalnie cena z dowozem wynosi 19 zł/tona piasku,  
a minimalnie 9 zł/tona. Natomiast sól została zakupiona całość za około 48 000 zł.  
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu Pomocy 

Społecznej pod nazwą: "Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012" (druk nr 2/XIII)  

 



 2

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka przedstawiła poprawki: na stronie 9 poprawia się opieki 
rodzinnej w zamian opiece rodzinnej; na stronie 16 w trzecim wierszu od dołu wykreśla się 
stosownie do występujących potrzeb.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania oczywistego błędu 

pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r. 
(druk nr 3/XIII)  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/XIII) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały 
wskazane są trzy zmiany do Regulaminu: powierzenie Skarbnikowi Powiatu obowiązków 
Głównego Księgowego Starostwa, co pozwoli na usprawnienie funkcjonowania Wydziału 
Finansowo-Księgowego; po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Wojewódzki wprowadza się 
zgodnie z KPA wykonywanie dyżurów - przyjęcia mieszkańców, regularnie co tydzień po 
godzinach urzędowania; rozszerzenie wynikające z ustaw zakresu wykonywanych czynności 
przez Wydział Architektury i Budownictwa. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że zmienia się nazwę Dom Dziecka w Binowie 
na Dom Dziecka w Chojnie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego (druk  
nr 5/XIII)  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok. (druk nr 6/XIII) 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 7/XIII) 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, że wprowadzone zmiany wynikają  
ze zwiększenia kwoty dotacji przyznanej na 2007 rok dla Szpitala funkcjonującego w likwidacji. 
W paragrafie 2 w zwiększeniu wydatków budżetowych powiatu następuje zwiększenie kwoty  



 3

z 2 700 000 zł na 3 044 505,64 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia kwota została zwiększona  
o 300 000 zł, w paragrafie 3 zwiększenie przychodów budżetu powiatu zwiększa się z 4 200 000 
zł na 4 500 000 zł i kwota ta będzie pochodziła z kredytu konsolidacyjnego. Paragraf 4 mówi  
o powstającym deficycie budżetu Powiatu Gryfińskiego, który zwiększy się o kwotę 1 500 000 
zł i wyniesie 4 090 257,65 zł, a finansowany będzie zaciągniętymi już kredytami i pożyczką  
z Banku Gospodarstwa Krajowego.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że zwiększenie planu wydatków o kwotę 
300 000 zł następuje z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w Likwidacji. Wydatki związane są m.in. z zaległościami za energię i ciepło. 
Starosta przypomniał, że w obecnym roku już raz był oddłużany szpital poprzez dotację  
w wysokości 800 000 zł z powiatu, w tym opłacone zostały 13-tki dla pracowników, które się 
ujawniły w 2005 r. wraz z odsetkami. W bieżącym roku zwiększony zostanie plan dochodów 
Starostwa Powiatowego o kwotę 725 000 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania  
od Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA z siedzibą w Nowym Czarnowie, z tytułu ograniczenia 
funkcjonalności, atrakcyjności i przydatności oraz zmniejszenia wartości nieruchomości 
powiatu. Natomiast zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 200 000 zł nastąpi  
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w związku z wynegocjowaniem 
przez Zarząd z wierzycielem upustu w odsetkach w wysokości około 600 000 zł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2008 r. został przekazany Radnym Powiatu. Starosta zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie 
środków przeznaczonych na wykorzystanie na drogi powiatowe tak, aby wspólnie wypracować 
priorytety. Zarząd Powiatu jest już po dwóch spotkaniach z ZSP w Mieszkowicach m.in. z Radą 
Pedagogiczną, w poszukiwaniu pośrednich rozwiązań. Zarząd zaproponował, aby szkoła 
prowadzona była przez zawiązane stowarzyszenie jako niepubliczna szkoła. Zarząd 
sformułował i przekazał zasady, na jakich szkoła byłaby finansowana przez powiat, czyli 100% 
subwencji powiększone o 10% na jednego ucznia oraz dochody pochodzące z wynajmu 
pomieszczeń w budynku szkoły. Natomiast w sprawie Liceum w Chojnie to na spotkaniu 
Zarząd zaproponował, aby powstało Gimnazjum z majątkiem w użyczeniu. Odpowiedź 
Burmistrza była, że gmina może prowadzić szkołę, ale wraz z jej majątkiem, czego powiat nie 
może spełnić. W sprawach służby zdrowia to pomysłem Zarządu Powiatu jest utworzenie spółki 
prawa handlowego na początek prowadzonej w 100% przez Powiat Gryfiński. Związki 
zawodowe przesłały pismo, w którym zgadzają się na utworzenie spółki, lecz nie z organem 
założycielskim powiatu a spółką założoną przez pracujących tam lekarzy. Do przewodniczącej 
związków zawodowych zwrócono się z prośbą o złożenie porozumienia, pod którym 
podpisaliby się pracownicy i spółka pracownicza. Jeżeli taka propozycja nie dojdzie do skutku 
to zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki ze 100% udziałem 
powiatu.  
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


