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PROTOKÓŁ nr 19/08 
 Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
w dniu 29.08.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz.15.10 i trwało do godz. 15.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a także Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek 
oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum  
i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. Porządek obrad (zał. nr 2) 
został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza części materiałów, 
które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady Powiatu w dniu 18 września 2008 r.  
oraz przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gryfińskiego  
w powiązaniu ze stanem technicznym dróg. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 18 posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 18  posiedzenia Komisji. 
 
Ad.5 Analiza części materiałów, które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady Powiatu 

w dniu 18 września 2008 r. 
 
1. Sprawozdanie przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między 

sesjami. 
  
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz zwróciła się o wyjaśnienie informacji nt. przekazania 
Polskim Kolejom Państwowym w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 114/2 położnej w obrębie ewidencyjnym 
Witnica, Gmina Moryń. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Polskie Koleje Państwowe wystąpiły 
o nieodpłatne przekazanie w/w nieruchomości, na co Zarząd Powiatu nie wyraził zgody  
i zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego do wystąpienia do nich z pismem zawierającym propozycję odpłatnego 
przekazania nieruchomości. 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz zapytała, co znajduje się na tej nieruchomości.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że na tejże nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu zlokalizowany jest przejazd kolejowy i PKP chciały ten odcinek drogi 
przejąć. 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz zapytała o jakie nieprawidłowości chodzi w sprawie 
realizacji umów na koszenie poboczy dróg powiatowych zawartych ze Spółką z o.o. IMPEL 
CLEANING z siedzibą we Wrocławiu.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że powyższy Wykonawca, jakim jest 
Spółka IMPEL CLEANING ze względu na nieznajomość stanu poboczy dróg powiatowych 
Powiatu Gryfińskiego przy wykaszaniu poboczy często uszkadzał sobie sprzęt,  
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co w rezultacie spowodowało opóźnienie wykonywanych prac i w związku z tym zostały 
Wykonawcy naliczone kary umowne. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Ryszard Laska. 
 

2.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

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

Na posiedzenie powrócił Radny Ryszard Laska. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że zmiany dot. rozszerzenia zadania  
pn.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej – Dom Dziecka w Trzcińsku  Zdroju …”  
o  zwrot „oraz poprawa systemu odprowadzania ścieków opadowych wokół budynku” 
poprzez wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Ponadto zmiany odnoszą się do zadania 
określonego w poz. 4.3 zał. nr 2 do niniejszego projektu poprzez dopisanie w nazwie zadania 
zwrotu „oraz wymiany kotła c.o.”, na którego wymianę zwiększa się koszt  realizacji zadania 
o kwotę 10 000,00 zł.  
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok. 
 

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

 
Ad.4 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gryfińskiego  

w powiązaniu ze stanem technicznym dróg. 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz odnosząc się do informacji przygotowanej  
przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami o stanie bezpieczeństwa na drogach 
Powiatu Gryfińskiego w powiązaniu ze stanem technicznym dróg (zał. nr 3) powiedziała,  
że czuje pewien niedosyt co do jej przygotowania. Dodała, że myślała, iż owy materiał, 
będzie przygotowany w postaci inwentaryzacji tj. wykazu dróg powiatowych w Powiecie 
Gryfińskim, kolejności terminów realizacji inwestycji na drogach. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały 
ujęte chronologicznie inwestycje drogowe o znacznych nakładach finansowych, natomiast  
w tychże materiałach przygotowanych przez Naczelnika została przedstawiona bieżąca 
realizacja zadań na drogach powiatowych Powiatu Gryfińskiego. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w sprawozdaniu wypisane  
są te inwestycje, które Wydział Zarządzania Drogami będzie realizował do końca roku. 
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Dodała, że od 1 września br. rozpoczynają się prace modernizacyjne na odcinku Czachów – 
Łukowice. Wśród zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku zadań m.in. jest 
modernizacja nawierzchni ul. Owocowej w Chojnie oraz remont ul. Ogrodowej w Chojnie. 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czy pojawiły się jakieś nowe informacje odnośnie budowy 
spalarni w Schwedt. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że 2 września b.r. Pan Starosta udaje 
się na spotkanie do Berlina w tej sprawie i dopiero wtedy będzie wiadomo jak potoczą  
się dalsze losy w tym zakresie. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
        Gabriela Kotowicz 
 


