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PROTOKÓŁ NR 20/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 12.09.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 17.00, a odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) a także 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 XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 20 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 19 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz wyraziła swoją opinie co do zawartości 
materiału przygotowanego radnym a  dotyczący „Stan bezpieczeństwa na drogach Powiatu 
Gryfinńskiego w powiązaniu ze stanem technicznym dróg”. Według Radnej opracowanie  
to powinno być inwentaryzacją dróg powiatowych z krótkim opisem ich stanu technicznego. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma wyjaśnił, że ten materiał miał 
za zadanie pokazać postęp prac na drogach w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Priorytetem  
w poprawie bezpieczeństwa jest wykonywanie we współpracy z gminami chodników  
w miejscach pozamiejskich szczególnie niebezpiecznych dla pieszych. Jeżeli chodzi o stan dróg 
to wymagają one natychmiastowych zabiegów remontowych. Naczelnik dodał, że w tym roku 
wiele zadań zostało wykonanych a na kolejne zostały ogłoszone przetargi. Naczelnik 
zaproponował, że spróbuje przygotować na koniec roku podsumowujący materiał według 
powyższych wytycznych. W tym roku rozpoczęte zostały prace związane ze ścinką pobocza,  
a na kolejne lata są plany na dalsze prace - poprawę odwodnienia na drogach poprzez ścinki 
przy wykorzystanie środków z PFOŚiGW. Głównym powodem degradacji nawierzchni dróg 
powiatowych jest niewłaściwe odprowadzanie wód, a rysy powstałe jesienią stają się ubytkami 
po zimie. Zadanie to sukcesywnie będzie wykonywane w ramach posiadanych na to środków.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że ze względu na zawyżone pobocze  
po deszczach woda stoi na odcinku drogi między Chojną a Czartoryją.    
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że miejsce to jest już oczyszczone. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy odcinek Lisie Pole zwany ”Piaskowym” jest 
powiatowy czy gminny.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to droga gminna według decyzji 
o komunalizacji wydanej przez wojewodę i zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami do przekazania powyższej decyzji Panu Radnemu Krzyżanowskiemu. 
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Ad. 4 Omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu  
na 2009 rok. 
 
Komisja przyjęła kierunki polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2009 rok zgodne z drukiem nr 10/XXI. 
 
Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r. 
 
brak pytań, 
 
Ad. 6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, dlaczego po przekazaniu zadania na prowadzenie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w dalszym ciągu przekazuje się dotacje. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że w porozumieniu zostało zapisane  
o przekazywaniu dotacji przez powiat, lecz by móc fizycznie przekazać te środki musi być 
zawarta umowa o dotacji. Zatem Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Gryfino  
o udzielenie przez powiat dotacji na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością 
szkoły w okresie od 1 września do 31 grudnia 2008 roku. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, dlaczego udzielono pełnomocnictwa do składania 
oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Staże w europejskich hotelach” w ramach 
programu Leonardo da Vinci dwóm dyrektorom ZSP Nr 2 i Nr 1 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że w okresie kiedy projekt jest rozliczany 
nastąpiło połączenie obu szkół w związku z tym umowę przejęła kolejna szkoła. Zatem jest 
złudzenie, że pełnomocnictwo się powtarza, a tak naprawdę jest wynikiem połączenia  
zarządzania szkołami. 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 

budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 10/XXI)  
 

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

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

z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. (druk nr 2/XXI);  
 

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

 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 3/XXI). 
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Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej w dniu 29 sierpnia 2008 roku. 
Poniżej wynik głosowania: 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, 

Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej 
(druk nr 4/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na podstawie porozumienia z Gminą 
Gryfino następuje przekazanie jej ulic Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki  
i Pionierów. Włączenie przedmiotowych dróg w zasób dróg gminnych wiąże ze sobą 
konieczność pozbawienia ich kategorii drogi powiatowej, co dokonuje się w drodze powyższego 
projektu uchwały Rady Powiatu. Dodatkowo dołącza się informację dot. bieżących kosztów 
utrzymania tychże ulic. 
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad podwyższenia kapitału 

zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 5/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że aby szpital mógł się rozwijać Zarząd 
proponuje poszukać inwestora strategicznego, który wniósłby kapitał do spółki umożliwiający 
jej rozwój i osiągnięcie standardów w sprzęcie i rozbudowie budynku do 2012 roku (według 
ustawy). Spółka działa od 1 lipca 2008 roku, jeszcze nie udało się zbilansować jej działalności, 
ale widać znaczną poprawę, gdyż wynik za pierwszy miesiąc był 20 000 złotych straty, jednakże 
jest on obniżony w stosunku do poprzednich miesięcy, gdzie wynik wynosił 120 000 - 160 000 
zł straty. Dodał, że wynik nie obejmuje ze względu na trwające procedury włączenia Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie, który w chwili obecnej 
przynosi 4 000 zł zysku miesięcznie. Poza tym nie zostały otworzone przychodnie w Chojnie  
i Gryfinie, które mają na celu odtwarzanie działalności specjalistycznej. Podjęto również 
decyzje o podwyższeniu wynagrodzenia pracownikom, co zaskutkuje wzrostem kosztów  
w kolejnych miesiącach. Istnieje możliwość wprowadzenia inwestora strategicznego, dając 
gwarancje dopóki spółka się nie umocni i Rada kolejnej kadencji może nawet będzie mogła 
rozważyć decyzję o zbywaniu udziałów. Na razie Zarząd chce mieć kontrolę w dwóch 
sprawach: nie będzie zmniejszana dotychczasowa działalność szpitala, Zarząd będzie chciał 
zamieścić zapis w umowie spółki o konieczności podejmowania decyzji jednogłośnie - decyzji  
o zmianie (zmniejszeniu) prowadzonej działalności. W projekcie przedstawionym przez Zarząd 
widnieje spółka oparta na kapitale pieniężnym a nie na majątku. Podniesienie kapitału nastąpi 
również poprzez wniesienie przez udziałowców - powiat oraz partnera zewnętrznego - aportu  
w formie majątku ruchomego i nieruchomego i wykonanie niezbędnych inwestycji w zakresie 
osiągnięcia do 2012 roku wymaganych standardów. Wniesienie aportu (nieruchomości, 
wyposażenia i sprzętu) wymagać będzie zgody Rady Powiatu wyrażonej w odrębnej uchwale. 
W styczniu pojawią się kolejne problemy, gdyż kończą się kontrakty z anestezjologami, którzy 
są kluczowi przy przeprowadzaniu operacji. Starosta dodał, że oferta przetargowa kierowana 
jest do różnych podmiotów w tym także do gmin (przede wszystkim Gminy Gryfino, która 
wyrażała chęć pomocy szpitalowi). W Rzeczypospolitej można było przeczytać ogólny raport 
NIK o podsumowaniu programu oddłużania szpitali. Szpital w Gryfinie w 2005 roku w ramach 
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programu naprawczego - środków otrzymanych od państwa, już po pierwszym roku, miał 
osiągać zysk w wysokości 700 000 zł. Podczas gdy po pierwszym roku od oddłużenia wykazano 
1,5 miliona zł straty, co gorsza powiat pozbył się wówczas majątku. Starosta jeszcze raz 
podkreślił, że obecnie powiat nie wyzbywa się majątku, spółka dzierżawi go od powiatu  
i majątek pozostaje przy powiecie. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
6. 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 6/XXI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt uchwały pojawił się  
w związku z potrzebą dostosowania obowiązującego Regulaminu do zmieniających się 
przepisów i wprowadzenia zmian do zakresu działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Na przykład funkcja Skarbnika Powiatu 
zostaje połączona z Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

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

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

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXI).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że zmiany w Statucie Powiatu wiążą się  
ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie, połączenie funkcji Głównego Księgowego  
z funkcją Skarbnika Powiatu, a także wprowadzono zmiany dotyczące sprecyzowania zasad 
prowadzenia rejestrów uchwał, zarządzeń, przechowywania protokołów.  
 

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

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na wykonywanie zadań 
służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących obiektów 
budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania (druk nr 8/XXI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że istnieje krajowy Program Usuwania 
Azbestu, w który wpisuje się programy wojewódzkie, powiatowe i gminne. „Programu 
Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego" został 
podjęty już przez Radę Powiatu a w powyższym projekcie uchwały stwarzany jest mechanizm 
umożliwiający podmiotom występowanie o środki na ten cel. Program skierowany jest do osób 
fizycznych będących właścicielami obiektów (również wspólnot mieszkaniowych). 
Dofinansowanie ze środków PFOŚiGW może wynieść do 50% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych, pod warunkiem współfinansowania w wysokości kolejnych minimum 50%  
ze środków własnych gmin. Do wniosku trzeba będzie złożyć kartę określającą stopień pilności 
usunięcia azbestu. Do kosztów zalicza się demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadu 
niebezpiecznego na składowiska.  
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Radny Ryszard Laska zaproponował rozszerzenie zapisu o dzierżawców, którzy mogliby 
również skorzystać z tego programu. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgodził się z tym, że nie powinno się ograniczać 
dostępu do programu ze względu na formy własności, ponieważ ważny jest cel - usuwanie 
azbestu. Dodał, że zapis zostanie zmieniony. 
 
Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Nr BRZ.0053-14/2008 z dnia 12 września 2008 r. 
 
Komisja złożyła wniosek, aby zgodnie z prawem, o ile jest to możliwe, w projekcie uchwały 
rozszerzyć zapis mówiący o tym, że środki finansowe z PFOŚiGW na usuwanie azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych mogą otrzymać ich właściciele, którzy 
są osobami fizycznymi bądź prawnymi oraz osoby fizyczne posiadające tytuł prawny  
do obiektu. (dot. zapisu w §2 pkt.2). 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie ((przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

Następnie członkowie Komisji omawiali krok po kroku procedury składania wniosków  
na szczeblu gminnym i powiatowym. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. (druk nr 9/XXI).  

 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej w dniu 29 sierpnia 2008 roku. 
Poniżej wynik głosowania: 
 

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

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok 

(druk nr 11/XXI); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w uzasadnieniu został rozszerzony zapis 
w pkt.16 środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu ZSP Nr 1 w Chojnie, uwzględniającej modernizację boisk i budowę 
sali sportowej. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej w dniu 29 sierpnia 2008 roku. 
Poniżej wynik głosowania: 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2008 r. (druk 
nr 12/XXI); 

Komisja przyjęła do wiadomości. 
 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał o spalarnię odpadów w Schwedt nad Odrą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że 02 września z Wójtem Gminy 
Widuchowa w ramach roboczej komisji powołanej z kolei przez polsko-niemiecką komisję, 
której przewodniczył M. Trzeciak z Ministerstwa Środowiska, odbyli spotkanie  
w Berlinie. Niestety została wydana decyzji - pozwolenie na budowę zakładu usuwania  
i utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych w miejscowości Schwedt nad Odrą  
w Niemczech. Strona niemiecka jasno oświadczyła, że decyzja została wydana przez Krajowy 
Urząd Środowiska i nie można jej ani zawiesić ani anulować, zatem inwestor w każdej chwili 
może rozpocząć prace. Strona niemiecka zobowiązała się odpowiedzieć na polskie pytania. 
Wątpliwości wzbudza również termin możliwości odwołania się od decyzji. Strona niemiecka 
nie przeprowadziła ze stroną polską konsultacji dotyczących potencjalnej działalności i środków 
redukowania i eliminowania tego oddziaływania 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Po odsłuchania taśmy protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 

 Gabriela Kotowicz 


