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PROTOKÓŁ NR 29/09 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 26.05.2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15 i trwało do 16.10 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 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 XXX sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 29 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 28 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXX 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, jakie nieprawidłowości wystąpiły w jednostkach 
powiatowych i czego one dotyczyły. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przy sprawozdaniu z wykonania 
budżetu była podana informacja, że wystąpiły przekroczenia w jednostkach organizacyjnych na 
kwotę siedmiu tysięcy złotych. W związku z czym zgodnie z przepisami, Zarząd Powiatu 
zobowiązany jest przeanalizować sytuację i uruchomił procedury, aby ustalić na ile kwoty 
przekroczeń kwalifikują się do ewentualnego przypuszczenia, że doszło do naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że głównie dotyczyło to Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, gdzie była największa kwota przekroczenia, w dwóch 
kolejnych jednostkach: Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie były to kwoty mniejsze. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że ustawa mówi, że jeżeli przekroczenia są 
mniejsze od średniego wynagrodzenia to sprawę umarza się. Kierownicy jednostek otrzymali 
upomnienia. Natomiast przekroczenia powyżej tej kwoty, badane są ich przyczyny i ewentualne 
powiadomienia rzecznika do spraw dyscyplinarnych. W tym celu Inspektor ds. kontroli 
przygotowuje odpowiednią dokumentację. Takie są procedury.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, dlaczego Zarząd wyraził zgodę na tak krótki okres, 
czyli od 11 maja do 15 czerwca 2009 r., utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miast 
Mieszkowice i Cedynia. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w dwóch wymienionych 
przypadkach nie udało się porozumieć z gminami bądź z tamtejszymi przedsiębiorstwami usług 
komunalnych, a ponieważ powiat musi wykonywać obowiązek czystości, zostało zlecone 
działanie firmie na 1 miesiąc, a w międzyczasie podejmowane są rozmowy, ewentualne 
przygotowanie do kolejnego przetargu. Z Gminą Mieszkowice udało się porozumieć  
i prawdopodobnie zostanie zawarta z nią umowa. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy ktoś kontroluje realizację umowy 
na wykaszanie, ponieważ w Cedyni niektóre chodniki przy drodze powiatowej wyglądają źle.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że to kontrolują pracownicy. Robią to 
doraźnie lub jak już jest interwencja. Starosta dodał, że dopiero zostało rozpoczęte wykaszania, 
przyjmując wniesioną uwagę powiedział, że zostanie zlecone wykaszanie w tym miejscu. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, o aktualną sytuację budowy  
(a dokładnie o rów melioracyjny) chodnika w Piaskach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dwukrotnie konsultowana była 
dokumentacja i poprawiana na wniosek pana Sołtysa (przesunięcie chodnika w miejsce rowu). 
Prace nad chodnikiem później się rozpoczęły ze względu na poprawy dokumentacji. Inspektorzy 
budowy i Wydział Dróg nadzorują to i trudno podważać fachowość tych osób. Starosta dodał, 
że jeszcze wyczuli pana Naczelnika na tą sprawę.  
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 2/XXX); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że pierwotnie pomoc finansowa  
w wysokości 10 000 zł została zaplanowana dla pogorzelców w Kamieniu Pomorskim,  
a w chwili obecnej została ona podzielona na 2 części i przekazana po 5 000 zł dla Gminy 
Widuchowa (Marwice) i Gminy Kamień Pomorski. Następnie Skarbnik szczegółowo omówiła 
projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 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 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 3/XXX); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana nastąpiła w załączniku nr 4,  
w którym kwota dotacji celowej została podzielona na dwie części po 5 000 zł dla Gminy 
Widuchowa i Gminy Kamień Pomorski. 
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 
2009 – 2014 (druk nr 4/XXX); 

 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, ile jeszcze razy będzie WPI zmieniane. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że będzie zmieniane WPI tyle razy, ile 
zajdzie taka potrzeba. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że taka jest istota tego dokumentu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wprowadzane zmiany dotyczą dwóch 
pozycji dot. Szkół Ponadgimnazjalnych, czyli stworzenia im możliwości aplikowania o środki 
na wykonanie sal do nauki zawodów, ponieważ informacja o takich programach przyszła do 
szkół dwa mieniące temu, a jednym z koniecznych elementów jest wpis w Wieloletni Program 
Inwestycyjny. Może w tym roku być jeszcze taka sytuacja, że pojawi się jakiś program i któraś 
jednostka organizacyjna stwierdzi, że chce złożyć aplikację to zostanie zaproponowana Radzie 
kolejna zmiana w WPI. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 5/XXX);  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zamiar przekształcenia został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz. 
 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia terenu działania  

poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk 
nr 6/XXX); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że obie poradnie udzielają pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom w wieku do 7 lat zamieszkałym na terenie 
powiatu (bez podziału na rejony) oraz dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek 
oświatowych w poszczególnych gminach powiatu. 
  

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 7/XXX); 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że likwiduje się szkoły wchodzące w skład 
ZSP Nr 2 w Gryfinie, tj. Technikum Elektryczne i Technikum Ekonomiczne, a w Technikum 
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Zawodowym rozszerza się kształcenie uczniów o powyższe zawody technik elektryk i technik 
ekonomista. 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie  

na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa (druk nr 8/XXX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu 

odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin 
a Gminą Stare Czarnowo (druk nr 9/XXX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia przez Powiat 

Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie pn. „Pozyskanie  
i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” 
dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (druk nr 10/XXX); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w projekcie wyraża się zgodę na 
uczestniczenie przez Powiat we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek 
Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie pn. „Pozyskanie  
i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” 
dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym uczestniczenie w kosztach 
wspólnych przedsięwzięcia, gdzie Powiat tak faktycznie ze swoich środków przekaże 20 000 zł 
(gdyż otrzymał dofinansowanie w wysokości 45 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym). 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zwrócił uwagę, że w Lisim Polu nie wszystkie budynki  
i przebieg granic działek są prawidłowo naniesione na mapy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że to właśnie pokazuje, że sprawy należy 
porządkować i inwentaryzować.  
 

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

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie (druk nr 11/XXX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 01.01.  
- 03.07.2008 r. (druk nr 12/XXX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 03.07.  
- 31.12.2008 r. (druk nr 13/XXX); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiana w projekcie polega na 
zastąpieniu terminu „03.07.-31.12.2008 r.” na „04.07.-31.12.2008 r.”. 
 

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

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

finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk  
nr 14/XXX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


