
 1 

PROTOKÓŁ NR 28/09 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROśEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 15.04.2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.40 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 XXIX sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 28 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 27 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Omówienie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe gospodarka finansowa w 2008 roku 
prowadzona była w oparciu o przyjętą uchwałę budŜetową, która zakładała określone kwoty 
dochodów i wydatków. Realizacja dochodów przebiegała w sposób planowy a w konsekwencji 
zostały one wykonane w ponad 100%. Analizując dochody naleŜy wskazać, Ŝe prawie 
1 800 000,00 zł wśród tych dochodów stanowiły środki pozyskane z budŜetu Unii Europejskiej 
na realizację 4 róŜnych zewnętrznych programów. Ogólne wykonanie wydatków zamknęło się 
w 95%. Na takie wykonanie wpływ miały postępowania przetargowe, które obniŜyły wartość 
zamówienia, jak równieŜ terminy realizacji inwestycji i kontynuacja programu naprawczego 
oraz związane z tym procedury oszczędnościowe realizowane w całym budŜetowym roku. JeŜeli 
chodzi o wynik końcowy to pomimo, Ŝe deficyt był planowany na poziomie przekraczającym 
7 500 000,00 zł to ostatecznie został wykonany deficyt w kwocie 3 152 000,00 zł. Źródłem 
pokrycia była uruchomiona transza kredytu konsolidacyjnego było to 600 000,00 zł, pozostałą 
kwotę stanowiły tzw. wolne środki a więc nadwyŜka środków na rachunku bankowym. Rok 
2008 zamknął się bez zobowiązań o charakterze wymagalnym. Wszystkie, które pozostały  
w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł były to zobowiązania niewymagalne i w większości stanowiły 
zarówno pochodne od wynagrodzeń grudniowych jak teŜ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 
2008 rok, które zgodnie z przepisami muszą być zakwalifikowane do roku poprzedniego  
i stanowią zobowiązanie tegoŜ roku. NaleŜy wskazać na spadek ogólnej kwoty zadłuŜenia co 
zostało równieŜ wyszczególnione w opinii sporządzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Łącznie zadłuŜenie w roku 2008 stanowiło 30,13% wykonanych dochodów. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu 
wykonania budŜetu za 2008 r. (druk nr 2/XXIX),  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 2 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
2. 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 3/XXIX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
3. 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 4/XXIX).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe zmiany związane są z potrzebą 
dostosowania obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego do Kodeksu pracy w zakresie 
tworzenia przez pracodawcę słuŜby, bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe do zmian statusu 
jednostek organizacyjnych jak przekazanie ZSP w Mieszkowicach oraz ZSP Nr 1 w Gryfinie, 
likwidacja SPZZOZ w Gryfinie i SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie oraz postawienie w stan likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zmiany w Schemacie 
Organizacyjnym poprzez wykreślenie jednostek jako podlegających Staroście lub dodanie 
zapisu o stanie ich likwidacji.  
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŜliwiających uzyskanie świadectwa 
maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 5/XXIX).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w odpowiedzi na ogłoszony przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkurs Powiat Gryfiński zamierza przystąpić  
do realizacji projektu stypendialnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne”. W związku z powyŜszym konieczne jest przyjęcie Regulaminu przyznawania  
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umoŜliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 
2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Czasu jest niewiele, 
poniewaŜ w maju powinny nastąpić jednorazowe wypłaty i rozliczenie stypendiów.  
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na współpracę 

Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji inwestycji 
drogowych (druk nr 6/XXIX).  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe jedną z inwestycji drogowych 
planowanych do zrealizowania jest powiatowa droga Szczecin-Binowo. W związku  
z zamiarem przystąpienia do realizacji tejŜe inwestycji przy udziale środków pomocowych  
z programu INTERREG IVA oraz w ramach współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką, 
zachodzi konieczność wyraŜenia zgody przez Radę Powiatu na zawarcia porozumienia 
partnerskiego z sąsiednim Powiatem Uckermark. Wspólny projekt zawierałby inwestycje  
o odbiciu lustrzanym tzn., Ŝe podobna inwestycja byłaby realizowana po stronie niemieckiej. 
Powiat Uckermark będzie pełnił funkcję partnera wiodącego dla całego projektu i połączony 
projekt zostanie złoŜony w maju br. 
 

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

 
Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe prowadzone są negocjacje w sprawie 
wykupu pomieszczeń od Banku PKO BP; został ogłoszony przetarg na wykonanie parkingu 
przy Starostwie na 11 Listopada; jest pozytywna decyzja w/s przekazania na rzecz powiatu 
budynku po straŜy granicznej; w sprawie uchwały o przekształceniu Zespołu Szkół Specjalnych 
to Zarząd złoŜył zaŜalenie na negatywną opinię kuratora w/w sprawie i zostanie wyznaczony 
termin spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


