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PROTOKÓŁ NR 21/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 27.10.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.45, a odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) a także Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie 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 XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 21 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 20 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, dlaczego Zarząd Powiatu 
wypowiedział porozumienia zawarte z Gminą Chojna na prowadzenie zadań z zakresu 
powiatowej biblioteki poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie, z Gminą Gryfino 
poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie oraz na powierzenie Międzyszkolnemu Ośrodkowi 
Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji powyższych zadań stare porozumienia zostały wypowiedziane i Zarząd zobowiązał 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania i przesłania gminom nowych 
bardziej szczegółowych projektów porozumień w tym zakresie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała o projekt pn.: „Kompetentna  
i świadoma dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy”. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka projekt przygotowany przez nauczyciela z ZSP Nr 2  
w Gryfinie przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Projekt poza szkoleniami 
zawiera cykl spotkań z m.in. kosmetyczką, nauka autoprezentacji przy szukaniu pracy.  
Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie bieżącej kontroli 
doraźnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w zakresie przygotowania 
jednostki do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego 

Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/XXII);  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Na posiedzenie przyszedł Radny Ryszard Laska (3+1=4). 
 
2. 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 3/XXII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

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

na 2008 rok (druk nr 4/XXII);  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, dlaczego zwiększa się plan dochodów o kwotę  
170 000,00 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zwiększa się plan dochodów Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem (pobieranie opłaty komunikacyjnej). 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane  
w 2008 r.(druk nr 5/XXII);  

 
Na posiedzenie przyszedł Radny Maciej Racinowski (4+1=5). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
(druk nr 6/XXII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
6. 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 7/XXII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Gryfińskiego (druk nr 8/XXII);  
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Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk  
nr 9/XXII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Ad. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czy wiadomo coś nowego w sprawie spalarni odpadów  
w Schwedt nad Odrą. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nic nowego nie wiadomo poza tym 
co na bieżąco jest przekazywane Radnym. 
 
Radny Ryszard Laska zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Komisji przygotować 
informacje dot. pojemności składowiska odpadów komunalnych, pozostałych mogilników  
na terenie powiatu, a także o spalarni odpadów w Schwedt. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy rozstrzygnięto przetarg na wykonanie drogi  
Lisie Pole - Polesiny. Radny przypomniał o możliwości uporządkowania pobocza przy 
cmentarzu w Lisim Polu. 
 
Członek Zarządu Marek Hipsz odpowiedział, że powyższa informacja zostanie przekazana 
Zarządowi Powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka opowiedziała o bieżącej sytuacji w powiecie,  
w jednostkach organizacyjnych oraz o działaniach Zarządu Powiatu w Gryfinie. Pani Sekretarz 
poinformowała o terminie uroczystej XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie, która odbędzie się 
w dniu 06 listopada 2008 r., na której zostanie wykonany hymn narodowy przez Maksymiliana 
Stryczka - ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie, premierowa prezentacja 
albumu "Szlakiem bocianich gniazd" oraz gala wręczania statuetek bociana - III edycji 
wyróżnień Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu 
 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie zaprosił Radnych na uroczystą sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie i zarekomendował wykład prof. dr hab. Bohdana Michalskiego "Mity i symbole 
Europy z perspektywy wschodu i zachodu starego kontynentu". 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Prowadzący Komisję 
 
 Ryszard Laska 


