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PROTOKÓŁ nr 16/08 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 21.04.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Członek Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Maciej 
Racinowski. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych  
w sprawie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między 
sesjami (druk nr 1/XVIII). 

 
Radny Maciej Racinowski zapytał czy są uwagi do sprawozdania Przewodniczącego z prac 
Zarządu Powiatu Gryfińskiego między sesjami. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał o sprawę dotyczącą zlecenia przez Zarząd Powiatu 
opracowania dokumentacji budowlanej drogi powiatowej nr 624 i 664 na odcinku 
Żelechowo-Grzybno gm. Widuchowa. Zauważył bowiem, że w WPI drogi Żelechowo  
i Grzybno są wykreślone. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał czy Żelechowo i Grzybno są wykreślone w materiale 
poglądowym czy w załączniku. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odpowiedział, że w materiale poglądowym w punkcie 
19.4. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że punkt 19.4. został wykreślony,  
bo punkt 19.5. stanowi połączenie dwóch inwestycji w jedną. 
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że w załączniku jest uwaga, której treść jest następująca: 
„na odcinku Żelechowo-Grzybno: planowane dofinansowanie w latach 2008-2010 ze śr. 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w roku 2008 przyznano środki fin. w wys. 104 800, 00 
zł.”. Dodał, że wbrew pozorom wchodzą tu inne drogi (Trzcińsko, Warnice) i według niego  
ta informacja jest istotna przy omawianiu kwestii dotyczącej przebudowy wymienionego 
odcinka drogi. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że gdy czytał materiał poglądowy  
i sprawozdanie Przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między sesjami  
to nasunęły się pewne niejasności z tego względu, że nie wiadomo czy odcinek przebudowy 
obejmuje przejście przez wymienione miejscowości czy też nie. Radny ujawnił swoje 
wątpliwości dotyczące budowy drogi, odwołując się jeszcze raz do materiału poglądowego,  
w którym wykreślony jest punkt stanowiący o tym, że budowa drogi będzie obejmowała 
przejście przez miejscowość Żelechowo, a w następnym punkcie jest napisane, że tylko 
odcinek drogi Żelechowo-Grzybno będzie podlegał budowie bez zaznaczenia, że będzie 
obejmował również przejście przez miejscowości. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wymieniony jest tylko ten odcinek 
drogi bez wykazania, że przebudowa będzie też swym zasięgiem obejmowała miejscowości, 
ponieważ niekiedy całej drogi nie można zrobić z wyznaczonego na ten cel funduszu. 
Niemniej, kiedy się już realizuje taki plan inwestycyjny, to wiadomo, że nie włącza się 
miejscowości przy znaku tylko robi się całą drogę obejmującą też miejscowości. 
 
Radny Maciej Racinowski dodał, że przebudowa drogi może nie dotyczyć miejscowości, 
ponieważ zdarza się, że dana droga nie spełnia wymogów ku temu potrzebnych. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zaznaczył, że Żelechowo jest miejscowością i że będą 
potrzebne dodatkowe pieniądze na kanalizację i że może będzie potrzebna pomoc Gminy 
Widuchowa w finansowaniu zadania. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że razem z gminą realizuje się takie 
plany inwestycyjne, jak m.in. poprowadzenie kanalizacji na terenie miejscowości.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że Żelechowo jest dużą miejscowością. 
 
Radny Maciej Racinowski dodał, że wobec takiego stanu rzeczy nie wie czy realizacja 
planów odbędzie się w bieżącym, czy też przyszłym roku. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odwołując się do sprawozdania Przewodniczącego z prac 
Zarządu Powiatu Gryfińskiego między sesjami zapytał, o jakich dokładnie 
nieprawidłowościach mowa w zdaniu dotyczącym funkcjonowania Domu Dziecka w Chojnie. 
 
Radny Maciej Racinowski odpowiedział, że chodzi o brak opieki nad dziećmi. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że podczas wizyty Wicestarosty  
w Domu Dziecka w Chojnie nie było kilku wychowanków w szkole w danym dniu  
i wątpliwością było to, dlaczego ich akurat w tym dniu nie było w szkole tylko znajdowali  
na terenie Domu Dziecka oraz który z wychowawców sprawuje nad nimi nadzór i dlaczego 
nie reaguje. Dodała też, że chodziło o stan techniczny Domu Dziecka i o internat, który 
„pozostawiał wiele do życzenia”. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odniósł się do zapisu w sprawozdaniu Przewodniczącego  
z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między sesjami, którego treść jest następująca: „Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie 
II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko -Zdrój, zadanie IV - 
gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń w latach 2008-2010 wybierając  
na wszystkie w/w zadania ofertę firmy IMPEL CLEANING z Wrocławia za łączną kwotę 
322 584,87 zł brutto” i zapytał dlaczego została wybrana oferta z Wrocławia. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że firma z Wrocławia złożyła najtańszą ofertę. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał czy ta firma ma na terenie województwa 
zachodniopomorskiego jakieś oddziały, bo dziwne dla niego jest to, żeby zajęła się w/w 
zadaniami firma zarejestrowana we Wrocławiu. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że ta firma ma oddział w Szczecinie  
i zatrudnia 3 500 ludzi w Polsce i trudno byłoby ich nie wybrać, kiedy za wykoszenie 1 m² 
liczą sobie 5-7 groszy, podczas gdy inne firmy za 1m² biorą 10-12 groszy. 
 
Radny Maciej Racinowski dodał, że jednym z kryteriów, które wyznaczyło granice 
zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie tego zamówienia publicznego była cena.  
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że nie dziwi się, że firma z Wrocławia wyszła z taką 
ofertą, jeśli jest ona „córką” dużej firmy IMPEL - zajmującej się branżą ochroniarską. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że firma ta realizowała również prace 
wykoszeniowe przy drodze krajowej w Gryficach i sprawdziła się bez żadnych zastrzeżeń. 
Zaznaczyła też, że na koszenia pierwotnie planowano ponad 500 000, 00 zł, a ta firma złożyła 
ofertę na 322 584, 87 zł. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał czy firma ta zajmowała się będzie też wycinaniem 
krzaków. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że prace tej firmy związane będą  
z koszeniem samej trawy. 
 
Radny Maciej Racinowski przypomniał, że zagwarantowane na realizację tego zadania było 
504 000, 00 zł netto (650 000, 00 zł brutto) a firma złożyła ofertę na 322 584, 87 zł brutto, co 
de facto daje 300 000, 00 zł oszczędności. 
 

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2007 rok (druk nr 2/XVIII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy: 2 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 1 osobie nie głosującej). 

 
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 3/XVIII). 
 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odniósł się do rozdziału IV punktu 2 i zapytał czy nie 
można by zapobiec w jakiś sposób problemom występującym w realizacji zadania 
dotyczącego wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Powiedział, że wie jak przedstawia się 
obraz ludzi, którzy potrzebują takiego sprzętu i może nawet nie wiedzą, że istnieje możliwość 
jego wypożyczenia.  
 
Radny Ryszard Laska uznał, że ludzie na pewno nie wiedzą, że można wypożyczyć taki 
sprzęt. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zaznaczył, że to nie jest tak, że do końca nie wiedzą. 
Tego sprzętu nie ma w wypożyczalni przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
ponieważ go jednak brakuje. 
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że skoro w 2007 roku ze sprzętu skorzystało 26 osób  
to za bardzo ta wypożyczalnia nie jest oblegana. 
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Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że skoro brakuje sprzętu to znaczy,  
że skorzystałoby z niego więcej osób, gdyby on rzeczywiście był. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że sprawozdanie pokazuje, że 
najbardziej oblegane są wózki inwalidzkie, materace antyodleżynowe i łóżka (sterowane 
pilotem), ponieważ ilość brakującego sprzętu została przyjęta za ilością osób, którzy już 
wcześniej prosili o taki sprzęt. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że dobrze byłoby rozwiązać ten problem 
poprzez zakup chociażby mniejszej ilości w/w sprzętu. 
 
Radny Maciej Racinowski odwołując się do zadań realizowanych na rzecz osób 
niepełnosprawnych powiedział, że osoby potrzebujące sprzętu rehabilitacyjnego mogą liczyć 
na jego zakup przez dofinansowanie. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski uznał, że trudno będzie takim osobom otrzymującym rentę 
w wysokości 500, 00 zł zakupić sprzęt nawet z dofinansowaniem. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka zaznaczyła, że najczęściej się dzieje tak, że osoby  
z rentą w wysokości 500, 00 zł starają się o dofinansowanie i kupują taki sprzęt, a osoby  
z rentą w wysokości 1500, 00 zł wolą go wypożyczyć. Dodała, że można by złożyć wniosek 
do Pani Dyrektor PCPR, żeby ogłosiła np. w prasie, że przyjmuje sprzęt od ludzi, którym jest 
już niepotrzebny, bo nieraz ludzie trzymają go w domu i nie wiedzą, co mają z nim zrobić. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że jakiś „ruch” w tym kierunku należy zrobić. 
Dodał, że takich ludzi nie brakuje i podał przykład swojego brata, który sparaliżowany 
oczekiwał na taki wózek i udało mu się go zdobyć od rodziny. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że jeżeli chodzi o dofinansowanie to wkład własny 
jest niewielki, a dofinansowanie pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Wystarczy, że złoży się wniosek o dofinansowanie i w 2007 r. 303 
osoby taki wniosek złożyły. Natomiast z wypożyczalni skorzystało 26 osób. Powiedział też, 
że takie osoby może nie wiedzą, że warto mieć na stałe taki sprzęt. Dodatkowo stwierdził,  
że w ich mocy pozostaje dopingowanie do szukania sponsorów. Można by nawiązać kontakt  
z Gminą Nowe Czarnowo, która ma na wyposażeniu kilka wózków inwalidzkich. 
 

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

 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego 

zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka  
w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (druk nr 4/XVIII). 

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

 
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2008” (druk nr 4/XVIII). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
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6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/79/2007 Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego” (druk nr 6/XVIII). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

(przy: 3 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008-2013 (druk nr 7/XVIII). 

 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że powyższy projekt uchwały jest pracą zbiorową,  
a nie czymś, co Zarząd wymyślił. Wieloletni Plan Inwestycyjny był tematem posiedzenia 
Komisji Gospodarki i uwzględnia jej wnioski w całości. Znajdują się w nim również 
propozycje Naczelników Wydziałów. Radny dodał, że co roku WPI jest modyfikowany, 
ponieważ w miarę realizacji „wypadają” kolejne zadania i pojawiają się nowe. Weryfikacja 
wszystkich zadań prowadzona była nie tylko pod kątem chęci, ale także i możliwości. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu Komisji uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Gabriela 
Kotowicz, która poprowadziła dalsze obrady. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, dlaczego w materiale poglądowym punkt 19.3 
(stanowiący o przebudowie drogi nr 1386 Z Nawodna - Bielinek odcinek Krajnik Górny - 
Bielinek) jest wykreślony. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że materiał poglądowy był tylko po to, by można 
było porównać z poprzednim WPI. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że ta droga wymaga remontu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że każda droga potrzebuje remontu. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz dodała, że ta droga jest w strasznym stanie. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zaznaczył, żeby mieć tę drogę na uwadze i chociaż zapisać 
ją w planie realizacji na kolejny rok. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że ta droga, o której mowa 
podlega pod Gminę Chojna i będzie remontowana od miejscowości Piaski, bo do tej 
miejscowości jest w dobrym stanie. 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że ta droga została pominięta  
w dokumentacji, ponieważ możliwości finansowe powiatu nie wystarczą na realizację 
budowy tego odcinka i zostanie ona w takim stanie do roku 2013. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że można by się zająć chociaż 
poboczem, ponieważ po opadach deszczowych woda zawsze stoi w tych samych miejscach. 
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że ludzie giną przez taki stan dróg, np. na odcinku 
Szczecin - Police uskoki na drodze zmuszały kierowców do omijania ich poprzez zjeżdżanie 
na pobocze, w wyniku czego wyrobiła się rynna w gruncie i w tamtym miejscu dochodzi  
do częstych wypadków. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że to pobocze było remontowane 
wczesną jesienią, ale od tamtego czasu wróciło do stanu przed realizacją zadania związanego 
z jego poprawą. 
 

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

 
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004-31.12.2006 roku oraz 
„Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Gryfińskiego” (druk nr 8/XVIII). 

 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że na terenie Powiatu Gryfińskiego nie ma 
miejsca do składowania azbestu, a jak takie coś ma miejsce to jest to niezauważone. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że są firmy, które wyłącznie tym się 
zajmują i mają pozwolenie na przejmowanie azbestu. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w Gminie Cedynia jedna  
ze wspólnot mieszkaniowych wymieniała dach w niedużym bloku, a odpowiednia firma 
zapakowała go i wywiozła wraz z utylizacją za 10 000, 00 zł.  
 
Radny Maciej Racinowski zapytał skąd pochodziły pieniądze przeznaczone na ten cel. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz odpowiedziała, że pieniądze te pochodziły  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 

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

 
9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-

Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie (druk nr 9/XVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy: 4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 

10. Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk  
nr 10/XVIII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała czy są pytania do powyższego 
projektu uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że w dniu posiedzenia Zarządu nie było opinii 
Kuratora Oświaty dotyczącej w/w projektu uchwały, w związku z czym jeżeli taka opinia nie 
nadejdzie do dnia sesji Rady, wówczas projekt ten nie będzie przedmiotem jej obrad. 
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała jaka jest odpowiedź na pismo 
wysłane do Burmistrza Mieszkowic zawierające propozycje przejęcia w/w placówki 
oświatowej. 
 
Radny Maciej Racinowski odpowiedział, że Burmistrz Mieszkowic odpowiedział  
na tę propozycję przecząco. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w chwili obecnej Komisja nie 
zajmie stanowiska do w/w projektu uchwały. 
 

W związku z brakiem opinii Kuratora Oświaty Komisja nie zajęła stanowiska  
w przedmiotowej sprawie. 

 
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach (druk nr 11/XVIII). 

 
W związku z brakiem opinii Kuratora Oświaty Komisja nie zajęła stanowiska  

w przedmiotowej sprawie. 
 

12. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii 
drogi powiatowej został przyjęty jednogłośnie (druk nr 12/XVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy: 4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 14 i 15 posiedzenia Komisji. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z 14 posiedzenia Komisji 
(przy: 4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z 15 posiedzenia Komisji 

(przy: 4 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 
 

 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Agnieszka Małyszko 
                                                                                          
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
        Gabriela Kotowicz 


