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PROTOKÓŁ NR 27/09 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROśEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 23.03.2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.50 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu 
Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła 
quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Gabriela Kotowicz. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXVIII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 27 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 26 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII I 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 KrzyŜanowski zapytał, czy jest w tym roku moŜliwość zrobienia chodnika 
w Nawodnej czy tylko zostanie wykonany projekt. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe na pewno wykonany będzie projekt, 
dopiero jak znany będzie kosztorys i ewentualnie deklaracja gminy to dopiero wtedy będzie 
moŜna powiedzieć odnośnie drugiej części pytania. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy działka nr 161/1 jest potrzebna Spółce Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, Ŝe Zarząd wyraził zgodę na złoŜenie 
zapewnienia o oddaniu w dzierŜawę na rzecz Spółki nieruchomości zabudowanej na działce nr 
161/1 przy ul. Armii Krajowej 8 zajmowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 
Gryfinie. W związku z przejściem PPP na ul. ŁuŜycką, zdaniem Zarządu było to najlepsze i 
najbardziej optymalne rozwiązanie wymagające najmniej nakładów finansowych. W chwili 
obecnej Szpital ma ograniczoną powierzchnię do prowadzenia działalności a ze strategii 
rozwoju Spółki wynika, Ŝe naleŜałoby odzyskać opiekę ambulatoryjną chodzi o specjalistykę 
przede wszystkim w tym zakresie działalności, którą Szpital prowadzi w ramach szpitalnictwa 
zamkniętego. W tym roku w okolicy października kończą się kontrakty 3 letnie i na nowo 
będzie moŜna odzyskać specjalistykę, gdzie aby ją odzyskać Szpital musi wykazać, Ŝe 
dysponuje pomieszczeniami na ten cel. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz (3 + 1 = 4). 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r. (druk  
nr 2/XXVIII).  

  

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

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Adama Nycza  
z funkcji członka Komisji BudŜetowej (druk nr 3/XXVIII).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXVIII).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, Ŝe na ostatniej sesji Rada uchwalała taki 
projekt ale okazało się co wynika z pisma od Wojewody Zachodniopomorskiego, Ŝe wszyscy 
którzy podjęli uchwały przed końcem roku czyli przed wejściem w Ŝycie nowej ustawy muszą 
na nowo ją podjąć. Zmiana w tym momencie polega na rozszerzeniu podstawy prawnej,  
ale równieŜ w paragrafie 3 nie ma juŜ zapisu, Ŝe obowiązuje do końca roku kalendarzowego. 
Pomimo tych małych poprawek jeszcze raz Zarząd Powiatu wystąpił o opinie do związków 
zawodowych i jednocześnie Zarząd zaproponował zwiększenie dodatku za wychowawstwo  
o 5 zł czyli do kwoty 95 zł.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

4. 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 w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 5/XXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 
rok  (druk nr 6/XXVIII).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe ogólnie Powiat otrzymał ostateczną 
kwotę subwencji oświatowej, która róŜni się od pierwotnej przysłanej przez Ministerstwo o 
1 200 000,00 zł i w związku z tym o tyle obniŜana jest subwencja oświatowa ale równieŜ 
naleŜało skądś znaleźć na to środki. W związku z tym proporcjonalnie obniŜone zostały dwie 
inwestycje. Inwestycja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chojnie będzie 
realizowana z projektu, Zarząd jest po pierwszych rozmowach z Powiatem Uckermark na temat 
wspólnej realizacji z programu INTERREG IVa. WdroŜenie programu trochę trwa i moŜe się 
wydłuŜyć w czasie. Program ten ma to do siebie, Ŝe w tym względzie zaangaŜowanie środków 
przez Powiat moŜe być mniejsze i wynieść od 10 do 15%. Zatem proponowane zmniejszenie nie 
będzie skutkowało w realizacji działania a jedynie moŜe skutkować w terminie realizacji.  
Ze względów na obniŜenie subwencji oświatowej równieŜ Zarząd proponuje Radzie obniŜenie 
wydatków na inwestycję dotyczącą ZSP Nr 1 w Chojnie. W ramach pozostałych środków 
Wydział przygotowuje specyfikację na wybór projektanta na opracowanie projektu 
zagospodarowania terenu z adaptacją sali sportowej. Zarząd chciałby wykonać zespół boisk 
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szkolnych w obecnie stosowanych technologiach. Są to dwie główne rzeczy, które powodują 
konieczność dokonania korekty. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe następuje zwiększenie planu dochodów  
o kwotę 72 000 zł, która zabezpieczy dokończenie remontu internatu przy ZSP Nr 1 w Chojnie. 
Jest to remont na potrzeby grup usamodzielniania oraz mieszkań chronionych  
dla wychowanków domu dziecka. Dokonano przesunięcia po stronie dochodu kwoty 590 357,55 
zł, zmiana jest tylko w wykonawcy tych dochodów, pierwotnie były one dopisane do powiatu  
a w tym momencie przypisane są do Starostwa Powiatowego jako jednostki realizującej  
to porozumienie z ZEDO S.A. w sprawie odszkodowania z tytułu objęcia obszarem 
ograniczonego uŜytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu.  
 

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

 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXVIII).  

 

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

 
Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych za rok 
2008 w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński 
jest organem prowadzącym. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski wskazał błędnie zapisane informacje w części opisowej. 
 
Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko poinformował, Ŝe błędy zostaną 
poprawione.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


