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PROTOKÓŁ NR 33/09 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROśEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 19.10.2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do 15.10 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 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 XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 33 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
Protokół z 32 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej oraz protokół z 03 wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady 
Powiatu w Gryfinie zostały przyjęte jednogłośnie (3 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIV 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, dlaczego RIO wszczęła postępowanie  
o uniewaŜnienie w części uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXIII/314/2009 z dnia 
03.09.2009r.  
 
Radny Maciej Racinowski odpowiedział, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła,  
Ŝe niezgodnie z prawem istnieje zapis, który powoduje, Ŝe jednostki powiatu są na pozycji 
uprzywilejowanej odnośnie środków finansowych PFOŚiGW.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa ma 
rację stwierdzając, Ŝe w uchwale jest zapis, który powoduje, Ŝe jednostki powiatu są na pozycji 
uprzywilejowanej. Starosta dodał, Ŝe uchwała będzie uchylona w części.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, co z remontem dróg w mieście Chojna i czy Gmina 
podpisała juŜ porozumienia.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe po sesji w Chojnie Zarząd Powiatu  
w Gryfinie zobowiązał Wydział Zarządzania Drogami do przygotowania projektów 
porozumień. Dotyczy to równieŜ tej części porozumień, w których Burmistrz zmienił zdanie  
i zaproponował powiatowi, aby wystąpił w roli inwestora. Zarząd przyjął te obowiązki na siebie 
i na kolejnym swoim posiedzeniu wyraził zgodę na podpisanie tychŜe porozumień. PowyŜsze 
porozumienia zostały podpisane i przesłane około miesiąc temu do Gminy Chojna. 
Poświadczeniem tego są zwrotki. Do chwili obecnej nie ma informacji zwrotnej  
w przedmiotowej sprawie. W dniu dzisiejszym odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Chojnie,  
na której Pani Sekretarz Powiatu reprezentuje powiat. Wydział Zarządzania Drogami 
przygotował porozumienie i w tym samym terminie zostały przesłane projekty porozumień  
na Krzymów, Lisie Pole i Narost. RównieŜ do dzisiaj nie ma Ŝadnych zwrotów. Starosta dodał, 
Ŝe jeŜeli chodzi o Nawodną, Jelenin, Godków to są wszystko osobne umowy i zostały podpisane 
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przez Zarząd Powiatu. Wskazany w umowach termin realizacji to od 1 października br.  
do 30 października 2010 roku. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, co jeŜeli Gmina nie podpisze umowy i dodał, Ŝe Pan 
Starosta mówił, Ŝe prace dot. utwardzenia pobocza przy cmentarzu w Lisim Polu zostaną 
wykonane do 1 listopada. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe musi patrzeć na inne gminy.  
W odpowiednim czasie Zarząd będzie myślał, co trzeba zrobić jeŜeli gmina w ogóle nie ustąpi.  
Inni radni mogą zarzucić, Ŝe poniewaŜ dogadanie się z gminą idzie cięŜko, to powiat robi całość 
sam bez współfinansowania. Starosta osobiście o tym nie decyduje, Zarząd zaakceptował, 
podpisał porozumienia i jest finansowo gotowy. Zarząd stara się realizować konsekwentnie  
w miarę moŜliwości finansowych. Starosta dodał, Ŝe w Chojnie o kałuŜę sprzeczają się dwa 
organy. Zarząd wyraził wolę pomocy Gminie i podjął decyzję, Ŝe zakupi tam rury. Okazuje się, 
Ŝe w piątek 16-tego o godz. 15.30 przychodzi informacja, Ŝe Gmina uwaŜa jednak, Ŝe jest to 
kanalizacja deszczowa i Ŝe powiat powinien to usunąć. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 
(na co są dokumenty), w 1998 r. dla tejŜe kanalizacji ogólnospławnej wyraziło zgodę  
na podłączenie się CPNu do tej kanalizacji. Kto jak kto, ale Gmina powinna wiedzieć, Ŝe nie ma 
czegoś takiego jak odcinek kanalizacji deszczowej a potem przechodzi w ogólnospławną.  
To wszystko jest kanalizacją ogólnospławną, akurat do PUKu naleŜy, a gmina juŜ piąty raz 
mówi dobrze juŜ usuwamy, a mija trzy miesiące i nadal jest dziwny spór. Na to są dokumenty,  
a my nie chcemy aby się to skończyło w Państwowym Nadzorze Budowlanym. Starosta 
wyjaśnił, Ŝe stwierdzone jest, Ŝe w miejscu załamania kanalizacji naleŜy przełoŜyć 55 metrów 
rurociągu na co Zarząd Powiatu powiedział, Ŝe co do materiałów na rurociąg powiat moŜe 
zakupić, a PUK występuje o zajęcie pasa, wchodzi i robi. Deklaracja w tej sprawie została 
złoŜona na papierze i została przekazana do PUKu, a czy on przekazał dalej do Gminy - to 
trudno powiedzieć.  
 
Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe dwa samorządy gminy i powiatu powinny 
razem współpracować. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał odnośnie zapytania Pana Radnego 
KrzyŜanowskiego, Ŝe to co zostało przesłane do Gminy, kiedy wpłynęło do Gminy, a zostało 
wysłane za zwrotnym potwierdzeniem, na tę okoliczność Pan Durma wysłał informację  
do Przewodniczącego Rady Chojeńskiej. JeŜeli Pan Radny chce, to otrzyma tę informację. Tam 
są daty wpływu, kiedy i jakie porozumienie, jaką umowę Gmina Chojna otrzymała. Dodał,  
Ŝe Gmina Chojna chciała te wszystkie porozumienia niwelować twierdząc, Ŝe powiat nie ma na 
to pieniędzy, co nie jest prawdą i znajduje się w zapisie projektu uchwały budŜetowej. Zarząd 
gdyby nie miał środków finansowych, to nie proponowałby podpisania konkretnych 
porozumień. Przykre jest jak ktoś podaje, Ŝe zadania wykreśla się, poniewaŜ powiat nie 
zapewnia finansowania.  
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (druk nr 2/XXXIV);  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, Ŝe w lipcu br. Komendant 
Powiatowy Policji w Gryfinie przedstawił informację dot. stanu porządku i bezpieczeństwa 
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publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie  
za 2008 r. jako, Ŝe jest to równieŜ tematem pracy Komisji. Przewodnicząca dodał, Ŝe pytania  
do Komendanta moŜna będzie kierować na sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe w związku z wieloma śmiertelnymi 
wypadkami w trudnych, niebezpiecznych odcinkach powinny być postawione znaki 
ograniczające prędkość, aby policja mogłaby wyłapywać tych jadących z nadmierną prędkością. 
 
2. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (druk nr 2/XXXIV);  
 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego za rok szkolny 

2008/2009 (druk nr 2a/XXXIV);  
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu 

aktywności lokalnej na lata 2009-2013” (druk nr 3/XXXIV);  
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zawarcia porozumienia  

w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci 
Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług (druk nr 4/XXXIV);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe powyŜszy projekt zawiera wstępne 
porozumienie określające ramowe zasady, w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy 
Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. Koszty zostaną 
przedstawione dopiero po zadeklarowaniu się poszczególnych podmiotów.  
  

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XXXIV);  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe skargę rozpatrywała Komisja 
Rewizyjna. Starosta dodał, Ŝe skarga dot. bezczynności Starosty w kwestii odpowiedzi na 
sprawę powołania komisji konkursowej. Podczas gdy w tym samym piśmie skarŜąca dała  
do zrozumienia, Ŝe odpowiedź otrzymała. SkarŜyła te czynności, które nie są w kompetencji 
Starosty tylko Zarządu Powiatu. Starosta powiedział, Ŝe nie ma czegoś takiego jak pojęcie 
kandydat rezerwowy. W momencie, kiedy Zarząd podejmuje uchwałę o powołaniu to powołał tą 
konkretną osobę, zatem procedury o powołaniu nowych muszą być uruchomione na nowo.  
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 6/XXXIV);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek szczegółowo omówiła zmiany w planie dochodów  
i wydatków budŜetu powiatu na 2009 r. według załączników. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane 
w 2009r. (druk nr 7/XXXIV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe w związku z dokonanym przez Zarząd 
PFRON podziałem dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych, 
Powiatowi Gryfińskiemu przyznano 123 000,00 zł. Propozycja ich wykorzystania została 
przedstawiona a wynika z bieŜącej weryfikacji potrzeb osób uprawnionych do korzystania  
ze środków Funduszu. 
 

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

 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak, 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 
 
 
 


