
PROTOKÓŁ NR 34/09
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, 

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 23.11.2009 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.40 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, Skarbnik Powiatu
Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył,  stwierdził  quorum i obrady poprowadził  w imieniu
Przewodniczącej Gabrieli Kotowicz Radny Maciej Racinowski. Głównym punktem posiedzenia
było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał  na  XXXVI sesję  Rady
Powiatu w Gryfinie.

Porządek  obrad  34  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2).

Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

1. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  w  sprawie  zmiany  Uchwały  
Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z  dnia 14 stycznia 2009 r.  w sprawie
przystąpienia  Powiatu  Gryfińskiego  do  stowarzyszenia  -  Dolnoodrzańska  Inicjatywa
Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XXXVI); 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział,  że proponuje na kandydata na delegata
powiatu  Radnego  Piotra  Waydyka,  który  wyraził  zgodę.  Radny  Waydyk  uczestniczył  przy
tworzeniu DIROW.

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

2. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  współpracę
Powiatu  Gryfińskiego  z  Powiatem  Uckermark  w  zakresie  realizacji  projektu
międzyszkolnego pn. „Nauka bez granic”(druk nr 3/XXXVI);

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że to Rada wyraża zgodę na podpisywanie
porozumień  i  w  tym  przypadku  jest  to  realizacja  wspólnych  działań  powiatu  z  Powiatem
Uckermark  w zakresie  realizacji  projektu  międzyszkolnego  pn.  „Nauka  bez  granic”.  Celem
projektu jest współpraca merytoryczna pomiędzy Szkołą w Schwedt i Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz działania inwestycyjne (przystąpienie do programu
INTERREG IVA) koordynowane przez oba powiaty (wyremontowanie niektórych elementów
ujętych w III etapie prac w Ośrodku m.in. poddasze). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
 (przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw).
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (druk nr 4/XXXVI); 

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski powiedział,  że  w  związku  z  likwidacją  filii
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie z siedzibą  w Chwarstnicy
związanej z brakiem stabilizacji kadrowej i obniżenie kosztów, zachodzi konieczność dokonania
zmiany  w  statucie  placówki.   Działania  PCPR  związane  z  grupami  usamodzielnień,
spowodowały, iż 12 wychowanków znalazło się w grupie usamodzielniania i 8 w mieszkaniach
chronionych. 

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

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr  XXXII/301/2009  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  02.07.2009  r.  w  sprawie
aktualizacji  planu  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 5/XXXVI); 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  powiedziała, że zmiany odbywają  się  wewnątrz planu
PFGZGiK i dokonuje się ich w związku z przebudową sieci informatycznej.  

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

5. 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 6/XXXVI); 

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  powiedziała,  że  na  podstawie  wykonanych  już
przychodów  istnieje  prawdopodobieństwo  nie  uzyskania  zaplanowanych  przychodów.  
W związku z tym następuje zmniejszenie dochodu funduszu o 110 000,00 zł a także następuje
dostosowanie zmiany nazewnictwa jednego z zadań. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w tabeli należy poprawić liczby porządkowe.

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

6. 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
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla  Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata
2009 – 2014 (druk nr 7/XXXVI); 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ta zmiana głównie spowodowana jest
wnioskiem  złożonym  przez  stowarzyszenie  prowadzące  DPS  w  Trzcińsku-Zdroju,  które  
chciałoby  złożyć  wniosek  w ramach  jednego z  programów operacyjnych,  a  wymagane  jest
uwzględnienie  go w WPI.  Dodatkowo wpisanie  do WPI  inwestycji  pn.  Termomodernizacja
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie umożliwi sfinansowanie zadania w ramach PFOŚiGW. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
 (przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw).
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7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 r. (druk
nr 8/XXXVI); 

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

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  budżetu  powiatu  
na 2009 rok (druk nr 9/XXXVI);

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  szczegółowo omówiła  zmiany  w  planie  dochodów  
i wydatków budżetu powiatu na 2009 r. według załączników.

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

Na posiedzenie przybyła Przewodnicząca Komisji  Gabriela Kotowicz.

Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Komisja  zapoznała  się  z  informacją  dot.  Oceny  skutków,  podjętych  działań  i  wniosków  
po wystąpieniu „cofki” w dniach 12-19 października 2009 r. na terenie powiatu gryfińskiego. 

Protokół  z  33  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 wstrz., 0 przeciw).

Posiedzenie zakończono.

Po odsłuchaniu taśmy protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodnicząca Komisji

Gabriela Kotowicz
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