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PROTOKÓŁ NR 23/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 01.12.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.30, a odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącej Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabrieli Kotowicz Radny Ryszard Laska. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 23 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 21 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV 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 o sytuację finansową likwidowanego Szpitala. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że przedstawiana była taka informacja 
na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Pan Likwidator jest po wstępnych rozmowach  
z Narodowym Funduszem Zdrowia, zafakturował już pierwsze nadlimity w wysokości 130 000 
zł. Kiedy wszystkie nadlimity zostaną wypłacone przez NFZ to na koniec roku Spółka powinna 
wyjść na zero bądź z niewielkim plusem. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  

na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XXIV);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że jest to kolejna uchwała, w której Zarząd 
proponuje Radzie Powiatu przekazanie Gminie Gryfino ulic z terenu tejże gminy. Sekretarz 
dodała, że do projektu uchwały została przygotowana informacja uzupełniająca - zestawienie 
danych dot. nieruchomości drogowych - ulic położonych w mieście Gryfino, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, będących przedmiotem przekazania na rzecz Gminy Gryfino. 
 

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 3/XXIV);  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że poprzednia uchwała przewidywała 
termin zakończenia czynności likwidacyjnych Zespołu na 2011 rok, natomiast Zarząd Powiatu 
po wszelkich negocjacjach z wierzycielami proponuje podjęcie uchwały o likwidacji SPZZOZ z 
dniem 31 grudnia 2008 r. Jako materiał dodatkowy Radni otrzymali zestawienie spłat 
zobowiązań SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie za lata 2006-2013 według porozumień  
i oszczędności. Dzięki negocjacjom Zarząd Powiatu zaoszczędził około 1 400 000 zł, należy 
pamiętać że jest jeszcze kwota 627 000 zł - zobowiązania wobec wierzycieli, którzy nie 
podpisali porozumień. Istnieje możliwość umorzenia tychże zobowiązań po okresie trzech lat od 
daty powzięcia ostatniego działania wobec tego wierzyciela. Zarząd Powiatu proponuje 
zarezerwowanie kwoty około 200 000 zł na ewentualne spłaty tych zobowiązań. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał co zdecydowało o przyspieszeniu terminu spłaty 
zobowiązań. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Zarząd Powiatu przystąpił do 
realizacji planu naprawczego, gdzie jednym z założeń było dokończenie likwidacji SPZZOZ. 
Chodzi o sfinalizowanie sprawy i ograniczenie narastających odsetek od zobowiązań (które są 
zdecydowanie wyższe od odsetek od spłacanego kredytu). Utrzymywanie Zakładu 
sprowadzałoby się jedynie do prowadzenia spłat układu ratalnego z ZUS oraz ewentualnych 
zgłaszających się wierzycieli. Zadania te zostaną przejęte przez Powiat i nastąpi zlikwidowanie 
SPZZOZ. 

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/XXIV); 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka omówiła zmiany w planie dochodów i wydatków 
budżetu powiatu na 2008 rok.  
 

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

 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski poprosił o przedstawienie zestawienia średnich wynagrodzeń 
brutto pracowników w Starostwie Powiatowym w Gryfinie z wykluczeniem wynagrodzenia 
Starosty Gryfińskiego, Wicestarosty Gryfińskiego, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  
w latach 2006 - 2008. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zostanie przygotowana taka informacja. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


