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PROTOKÓŁ NR 36/10 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROśEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 22.02.2010 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.35 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie 
otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Gabriela Kotowicz. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 36 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
Protokół z 35 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie (5 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
Protokół z 4 wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie został przyjęty 
jednogłośnie (5 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX 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 Zarząd Powiatu na trzech posiedzeniach 
zatwierdzał protokoły z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010  
na terenie gmin (...)” na łączną kwotę 251 110,00 zł, na kolejnym posiedzeniu łączna kwota to 
248 812,00 zł, a w lutym 396 973,00 zł. Czy te trzy kwoty naleŜy zsumować? Czy są to 
dodatkowe zlecenia z powodu przedłuŜającej się zimy? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przypomniał, Ŝe pod koniec 2009 roku 
przeprowadzany był przetarg na całą zimę (listopad-grudzień 2009 i styczeń-marzec 2010 r.)  
na kwotę około 680 000,00 zł. Wydatkowanie tej kwoty następuje w kolejnym roku,  
a 10 stycznia 2010 r. okazało się, Ŝe zamówienie zostało juŜ wykonane. Nikt nie był w stanie 
przewidzieć, Ŝe będzie tak sroga zima. Kwota była wyliczana na podstawie kosztów  
z zeszłorocznej zimy. Zatem zaszła konieczność dokonania zamówienia uzupełniającego, które 
moŜe stanowić 50% zamówienia podstawowego. W związku z tym na jednym z posiedzeń 
Zarząd dokonał zamówienia uzupełniającego na kwotę 251 110,00 zł, poniewaŜ ataki zimy się 
powtarzały, więc trzeba było dokonać kolejnego zamówienia z wolnej ręki. Na kolejnym 
posiedzeniu Zarząd ogłosił przetarg, a później zmienił zdanie z formy przetargu ogłoszeniowego 
na tryb negocjacji. Kwota łącznie to jest ta kwota, która zapewnia nam zabezpieczenie do końca 
sezonu zimowego.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, dlaczego na posiedzeniu Zarządu Powiatu z 5 lutego, 
kwota na zimowe utrzymanie nie jest zróŜnicowana dla poszczególnych gmin.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe róŜna jest długość dróg  
w poszczególnych gminach, natomiast drogi odśnieŜane są podobne. Są to drogi asfaltowe i ich 
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średnia długość stanowi około 70 kilometrów. Stąd zbieŜność kwot. Przy niektórych drogach 
częściej uŜywa się cięŜkiego sprzętu. Na dzień dzisiejszy to 1 200 000,00 zł (ta kwota 
oczywiście nie obejmuje piasku i soli). 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
 
Ad. 6 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego (informacja stanowi druk nr 2/XXXIX).   
 
Komisja przeanalizowała Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  
na obszarze Powiatu Gryfińskiego. Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała,  
Ŝe Komendant Powiatowy Policji odpowie na ewentualne pytania radnych podczas prezentacji 
na sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji 

Rady Powiatu w Gryfinie za 2009 r. (druk nr 3/XXXIX); 
 

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

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

z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 4/XXXIX); 
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 5/XXXIX); 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 6/XXXIX); 
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 7/XXXIX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5za, 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 8/XXXIX); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przedstawił zmiany do projektu uchwały. Zmiana 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego polegająca na przesunięciu 
terminu realizacji części inwestycji i zwiększeniu jej wartości wiąŜe się z realizacją projektu  
pn. „Nauka bez granic”. Zadanie to będzie realizowane we współpracy transgranicznej  
z Powiatem Uckermark, w ramach dofinansowania z INTERREG IVA. 
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk  
nr 9/XXXIX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 5za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Gminy Gryfino (druk nr 10/XXXIX); 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił przeznaczenia pomocy rzeczowej dla Gminy 
Gryfino, zgodnie z umową stanowiącą załącznik do niniejszego projektu uchwały. 
 

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

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. (druk nr 11/XXXIX); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Rada Powiatu w formie uchwały 
określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przypadające z PFRON dla Powiatu, 
według algorytmu na realizację zadań w 2010 roku. Podział środków został dokonany w oparciu 
o realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złoŜonych wniosków w roku bieŜącym, 
wyszczególniony w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

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

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Moryń 

zadania publicznego w zakresie załoŜenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Moryniu (druk nr 12/XXXIX); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe zgodnie z ustawą do kompetencji 
powiatu naleŜy zakładanie i prowadzenie m.in. szkolnych schronisk młodzieŜowych. Burmistrz 
Gminy Moryń wystąpił z inicjatywą przekazania Gminie zadania z zakresu załoŜenia  
i prowadzenia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Moryniu. W Porozumieniu widnieje, Ŝe 
wszelkie koszty z tym związane ponoszone będą przez Gminę. I Gmina zobowiązuje się 
samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie jej subwencji 
oświatowej na prowadzenie zadania. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (druk nr 13/XXXIX);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, Ŝe średnie wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2009 r., 
zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego i nie zachodzi konieczność 
wypłacania rekompensat.  

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2009 (druk nr 

14/XXXIX);  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski omówił sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za rok 2009. 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego 

w 2009 r. (druk nr 15/XXXIX); 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


