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PROTOKÓŁ nr 13/08 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 28 stycznia 2008 R. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.50. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, 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 była analiza materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 13 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad - zał. nr2). 
 
Protokół nr 12 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XV);  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że gminy przystępują  
do opiniowania uchwały o przekształceniu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w spółkę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uchwała o przekształceniu Szpitala 
w spółkę została podjęta, na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej nie podlega ona 
opiniowaniu, jednak każda Rada lub mieszkaniec ma prawo wypowiedzieć się na temat 
uchwały. Powiedział, że nie ogłoszono przetargu, ze względu na zmianę trybu wyboru oraz 
wskazanie na organ prowadzący spółkę powiatu, poprzez zmiany w uchwale z kwietnia 
2007 r. Uchwała o likwidacji oraz zmiany w tej uchwale, wymagają opiniowania gmin oraz 
Wojewody, opinie te jednak nie są wiążące. Starosta powiedział, że opiekę zdrowotną 
będzie prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zarejestrowany przez spółkę 
prawa handlowego pn. „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze odpowiednie umowy 
(na postawie cesji). Starosta powiedział, że spółka powiatu rozpocznie działalność  
od 1 marca. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że na posiedzeniu Zarządu 2 stycznia  
2008 r., Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia z Gminą Chojna  
w/s przekazania Gminie do prowadzenia jako zadanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie, następnie 8 stycznia Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie 
przyjęcia treści porozumienia i również 8 stycznia Zarząd przyjął projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s połączenia szkół w Chojnie. Radny zapytał, jak więc wygląda 
sytuacja szkół w Chojnie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie wystosował pismo wzywające burmistrzów  
do wsparcia przy przeciwstawieniu się zamiarowi połączenia szkół w Chojnie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Burmistrz Chojny zadeklarował 
pomoc w szukaniu różnych wariantów, aby zapobiec połączeniu szkół. Starosta powiedział, 
że jednym z wariantów był pomysł utworzenia klas gimnazjalnych przy liceum. Powiedział, 
że projekt porozumienia o utworzeniu gimnazjum przy liceum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie zostało przedłożone Gminie Chojna, jednak Gmina 
Chojna wyraziła chęć przejęcia szkoły bez gimnazjum oraz zaproponowała zmiany, 
co do sposobu przejęcia szkoły. Starosta powiedział, że Zarząd przyjął proponowane 
poprawki przez Gminę Chojna, wcześniej powiat zaproponował w porozumieniu 
przekazanie szkoły na okres prowadzenia zadania, jednak Gmina Chojna wystąpiła  
o zmianę okresu na 25 lat oraz roczne wypowiedzenie. Wyjaśnił, że uchwała o zamiarze 
likwidacji szkół a rozumie się przez to połączenie szkół musi zostać podjęta do 28 lutego 
2008 r., gdyż związki zawodowe mają 30 dni na zaopiniowanie projektu uchwały. Starosta 
powiedział, że w projekcie uchwały nie przekreśla się przekazania ZSP Nr 1 w Chojnie 
Gminie Chojna. Starosta powiedział, że do szkół w Chojnie powiat dokłada ok. 500 000 zł 
rocznie. Po połączeniu ZSP Nr 1 w Chojnie oraz ZSP Nr 2 w Chojnie zmniejszy się liczba 
dyrektorów o dwie osoby co daje zmniejszenie kosztów zatrudnienia o ok. 120 000 zł 
rocznie, zmniejszy się również liczba pracowników administracyjnych co daje również 
oszczędności w wysokości ok. 100 000 zł. Starosta powiedział, że oszczędności można 
również szukać w funduszu socjalnym, gdyż jak dotychczas nauczyciel był zatrudniony  
w dwóch szkołach pobierał fundusz socjalny z dwóch szkół, po połączeniu będzie 
przysługiwał mu jeden. Dodał, że po połączeniu szkół będzie można lepiej wykorzystać 
bazę nauczania, gdyż technikum informatyczne będzie można prowadzić w ZSP Nr 1,  
co pozwoli na zwiększenie liczby uczniów w klasach wielozawodowych w ZSP Nr 2. 
Starosta powiedział, że należy się również przygotować na ewentualne przyjęcie uczniów 
ze szkoły w Mieszkowicach. Wyjaśnił, że gdyby z Mieszkowic przeszło ok. 50 osób,  
na każdego ucznia przypada ok. 3 000 zł subwencji, to ogólna subwencja oświatowa na 
ZSP w Chojnie wzrośnie o ok. 150 000 zł.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że szkoła w Mieszkowicach będzie 
prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc nie można zakładać,  
że uczniowie się przeniosą do szkół w Chojnie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że szkoła w Mieszkowicach 
prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się technikum rolniczym. 
Starosta wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy tylko 60 uczniów na 160 uczniów w szkole  
w Mieszkowicach kształci się w klasach o profilu rolniczym. Technikum informatyczne  
z Mieszkowic zostanie przeniesione do szkół w Chojnie wraz z uczniami i subwencją na 
nich przypadającą. Dodał, że przy połączeniu szkół Chojnie, nikt nie traci uczniowie będą 
chodzić do tych samych klas, nauczyciele nie tracą pracy, natomiast zmieni się tylko 
dyrekcja. Starosta powiedział, że poruszany był również temat bezpieczeństwa uczniów, 
przewiduje się istnienie dwóch sekretariatów co zapobiegnie przemieszczaniu się uczniów 
pomiędzy szkołami. Starosta poinformował, że w październiku 2006 r., poprzedni Zarząd 
dyskutował już nad połączeniem szkół i ówczesny Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Spotu i Turystyki Wacław Gołąb powiedział, że byłoby to najlepsze rozwiązanie. 
Powiedział, że każda zmiana nawet racjonalna, powoduje dyskusję i sprzeciwy, należy 
jednak spojrzeć co będzie najlepsze dla powiatu a nie dla interesu pojedynczych osób.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że połączenie szkół w Chojnie jest bardzo 
dobrym i racjonalnym pomysłem, gdyż szkoły te są położone blisko siebie.  
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w projekcie uchwały Rady 
Powiatu o zamiarze połączenia szkół brakuje uzasadnienia finansowego.  
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że powinno się zorganizować akcję promującą zawody 
rolnicze, które mają być przedmiotem kształcenia w szkole w Mieszkowicach prowadzonej 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Radny powiedział, że powinno zacząć 
promować nowe kierunki rolnicze, aby zachęcać młodzież do kształcenia się w tym 
kierunku. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że na Powiatowej Radzie 
Zatrudnienia opiniowano ostatnio chęć utworzenia w ZSP Nr 2 w Chojnie klas 
przygotowujących do pracy w zawodzie technik architektury krajobrazu, gdyż jest  
to bardzo popularny kierunek nauczania w szkole w Chojnie, natomiast gdy dwa lata temu 
w szkole w Mieszkowicach zaproponowano podobny kierunek, nie było odpowiedniego 
naboru do nauki w klasach o tym profilu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi prowadzi różne programy, gdyż zgodnie unijnymi wymogami przyszli gospodarze 
muszą posiadać odpowiedni certyfikat. Starosta powiedział, że wpłynęło pismo  
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zamiarze chęci przejęcia szkoły  
w Mieszkowicach. Dodał, że majątek szkoły przekazany zostanie Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w formie darowizny na czas prowadzenia szkoły. 
 
Radny Ryszard Laska prosił o dokładniejsze wyjaśnienie w jakiej formie wybrano ofertę 
Kancelarii Prawnej s.c. Skotarczak Dąbrowski ze Szczecina na świadczenie usług 
związanych z doprowadzeniem do rozwiązania umowy trójstronnej.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że potrzebna była niezależna opinia 
na temat umowy trójstronnej o którą zwrócono się do w/w firmy, opinia ta wykazała,  
że pomimo iż umowa ta jest nie korzystna dla powiatu, jest jednak zobowiązująca. Starosta 
powiedział, że Rada Społeczna Szpitala zwróciła się do Zarządu, że jeśli umowa ta narusza 
prawo, należy złożyć zawiadomienie do prokuratury, co uczyniono. Poinformował,  
że 18 lipca 2007 r wystąpił do prokuratury o wszczęcie śledztwa w sprawie 
niegospodarności przy sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie budynku 
przychodni w Gryfinie, tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o umorzeniu 
postępowania. Starosta powiedział, że złożył zażalenie na postanowienie o odmowie 
wszczęcia śledztwa z dnia 18 lipca 2007 r. Dodał, że Zarząd wybrał ofertę Kancelarii 
Prawniczej s.c. Skotarczak Dąbrowski ze Szczecina na świadczenie usług związanych  
z doprowadzeniem do rozwiązywania umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 
r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ 
Intermed z siedzibą w Nowogardzie. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czy wybór firmy prawniczej nie koliduje z przepisami  
o zamówieniach publicznych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że kwota usługi nie przekracza  
4 000 zł. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Bronisław Krzyżanowski. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 2/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Andrzeja Szelążka z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych (druk nr 3/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Aleksandra Szoki z funkcji członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 4/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 5/XV). 
 

Komisja nie głosowała nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 6/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2007 r. (druk nr 7/XV) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 8/XV). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w planie pracy Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej proponuje 
rozszerzyć następująco punkt 2 „Przyjęcie informacji o działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie oraz sprawozdania o stanie wdrożenia w powiatowych urzędach pracy 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie 
standardów usług rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne 
służby zatrudnienia usług rynku pracy”. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, który z punktów planu pracy zawiera informację  
na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że na prośbę komisji Wydział 
Zarządzania Kryzysowego przygotowywał taką informację. 
 
Radny Ryszard Laska zaproponował, aby w punkcie 7 „Przyjęcie informacji o realizacji 
zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 
dopisać w nawiasie zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że spotkanie Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku odbędzie się 26 lutego 2008r. o godz.10.00, tematem posiedzenia będzie 
„Zagrożenie pożarowe powiatu. Sposoby i możliwości reagowania ze szczególnym 
uwzględnieniem sił i środków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk  
nr 9/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 10/XV). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 11/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 
likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzania zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 13/XV) 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że obecnie gmina Cedynia jest 
na etapie opiniowania projektu uchwały w sprawie planu ochrony Cedyńskiego Parku 
Krajobrazowego, w którym jest dużo zakazów spowodowanych szerzeniem się 
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kłusownictwa, natomiast może lepiej by było zamiast zakazywać, przeznaczyć więcej 
funduszy na działalność kontrolną Straży Leśnej, aby zapobiec kłusownictwu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zestawienie przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie 
na 2008 r. zostało sporządzone zgodnie z regulaminem, odpowiednie stowarzyszenia  
i instytucje wystąpiły o przyznanie funduszy, na tej podstawie przyznan0 środki. Starosta 
powiedział, że opinia powiatu projektu uchwały w sprawie planu ochrony Cedyńskiego 
Parku Krajobrazowego będzie negatywna, z uwagi na to, gdyż nie zostały uwzględnione 
żadne wcześniejsze postulaty składane przez powiat.  
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że należałoby poprosić o przygotowanie informacji  
o sposobie wykorzystania dotacji przez Powiatową Społeczną Straż Rybacką Gryfino-
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gryfinie za ubiegłe lata. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że taka informacje zostanie 
przygotowana, gdyż zgodnie z regulaminem jak dotacja nie zostanie rozliczona, nie można 
otrzymać następnej. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że powinno się sprawdzić  
czy dotację przeznaczane są na kontrolę w terenie, gdyż z opisu planu ochrony 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wynika, że zamknie się wejścia na pewne obszary, 
gdzie można wędkować, gdyż zawodowi rybacy używają niedozwolonych sprzętów, jednak 
powinno się zwiększyć kontrolę a nie zabraniać łowienia na tych terenach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 14/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dotychczas w/w uchwała została 
dwukrotnie uchylona w związku z tym faktycznie nie przeprowadzono regulacji  
w ubiegłych latach. Starosta powiedział, że projekt uchwały dotyczy Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój. 
Dodał, że projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie przez Związek Zawodowy 
Nauczycielstwa Polskiego, a poziomy wynagrodzeń były negocjowane z pracownikami. 
Starosta powiedział, że przyjęcie tej uchwały, wymusza zmiany w projekcie uchwały 
budżetu dla powiatu poprzez zwiększenie budżetów domów pomocy społecznej i domów 
dziecka o kwotę ok. 200 000 zł, z czego 115 000 zł jest na DPS w Nowym Czarnowie. 
 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2008 roku (druk nr 15/XV). 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że proponuje się pozostawienie poza 
poprawkami merytorycznymi regulamin co do kwot na tym samym poziomie jak  
w ubiegłym roku oraz dodał, że nie udało się osiągnąć kompromisu ze związkami 
zawodowymi.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych  
w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 16/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wzorowano się na uchwale Gminy 
Gryfino niestety popełniono błąd, nie biorąc pod uwagę, że Gmina Gryfino uchwalała  
z wyprzedzeniem uchwałę, w związku z tym prawidłowo wpisała zasady wprowadzania jej 
w życie, natomiast w uchwale Rady Powiatu zostało to błędnie wpisane, dlatego zmienia 
się zapis na „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2008 roku”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały   

Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 17/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że proponuje się rozwiązanie 
polegające na rozszerzeniu zapisu wcześniejszej uchwały. Kredyt konsolidacyjny jest już 
konsumowany, dotyczy to kwoty do 19 000 000 zł. Dodał, że  zapis ten zobowiązuje powiat 
do wykorzystania pożyczki z budżetu państwa w ramach kwoty 19 000 000 zł,  
co uwzględniając różnicę w oprocentowaniu pożyczki z budżetu państwa oraz kredytu 
konsolidacyjnego pozwoli zmniejszyć obciążenie budżetu Powiatu Gryfińskiego. Starosta 
powiedział, że w najbliższym czasie zostanie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu 
w/s zmiany obligacji na kredyt długoterminowy. Starosta powiedział, że niedługo zakończy 
się proces podpisywania porozumień w/s spłaty zadłużenia Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie z osobami fizycznymi,  
do 30 czerwca planuje się spłacić wszelkie zadłużenia jednostki.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia wysokości opłat  
za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki 
wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego (druk nr 18/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa (druk nr 19/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że każdy ma prawo wezwać Radę 
Powiatu do usunięcia naruszeń prawa, i takie pismo wpłynęło od Dyrektora SPZOZ  
i ZPOiOL. Starosta powiedział, że projekt uchwały został omówiony z radcą prawnym. 
 
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfińskiego w 2007 r. (druk nr 20/XV). 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 
 
Ad.5  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Nr BRZ.0053-3/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. 
 
Prośba o uzupełnienie o analizę finansową uzasadnień do projektów: Uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 oraz 
zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w 
Mieszkowicach, ul. Techników 1 oraz Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru 
rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5  
i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz wyrażenia woli likwidacji:  
I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie w/w wniosek. 
 
Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Nr BRZ.0053-2/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. 
 
Prośba o przygotowanie informacji o sposobie wykorzystania dotacji przez Powiatową 
Społeczną Straż Rybacką Gryfino-Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gryfinie  
za lata 2006 i 2007 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie w/w wniosek. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w miejscowości Czachów 
na drodze powiatowej koło przystanku są dziury, w których zbiera się woda, co utrudnia 
dzieciom wsiadanie do autobusu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że został wybrany wykonawca 
napraw cząstkowych dróg, który pojedzie sprawdzić czy uda się tą usterkę naprawić  
w technologii na zimno.  
 
Komisja zapoznała się z pismem znak ZD.MI.0045-1/08 z dnia 07 stycznia 2008 r. 
przygotowanym przez Wydział Zarządzania Drogami w/s udzielania odpowiedzi  
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na wniosek Przewodniczącej Komisji Gabrieli Kotowicz Nr BRZ.0053-33/2007 z dnia 17 
grudnia 2007 r. dot. przygotowania informacji na temat współpracy pomiędzy gminami  
a Starostwem Powiatowym w zakresie realizacji wspólnych inwestycji drogowych  
 (zał. nr 3). 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

   Przewodnicząca Komisji 
 
   Gabriela Kotowicz 

Protokół sporządziła: 
 
Jolanta Flaga 
 
 


