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PROTOKÓŁ NR 37/10 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 19.03.2010 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.05 i trwało do 10.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnika 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 XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz zapytała, o przyczyny zlecenia kontroli w Wydziale 
Zarządzania Drogami. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że co określony czas w związku  
z zaistniałą sytuacja Zarząd Powiatu zleca działania kontrolne w celu upewnienia się,  
że przyjęte i stosowane przez poszczególne wydziały procedury są odpowiednie i nie naruszają 
przepisów. Z uwagi na to, że zima w tym roku była szczególna i koszty były wyższe niż zwykle, 
Zarząd Powiatu zobowiązał Głównego Specjalistę ds. kontroli do przygotowania wniosku dot. 
przeprowadzenia kontroli w Wydziale Zarządzania Drogami w zakresie utrzymania zimowego 
dróg powiatowych.  
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Maciej Racinowski. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2009” (druk nr 3/XL); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła sprawozdanie z realizacji „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2009”. 
 

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

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2009 r.  
(druk nr 2/XL); 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła główne zagadnienia związane z opracowaniem 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2009 r.  
 

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

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

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XL); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler przedstawił zmiany do Uchwały Nr XXXIII/422/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfińskiego. 

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

 
4. 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 5/XL); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Na posiedzenie przybył Radny Ryszard Laska. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XL); 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler omówiły warunki zabudowy przedmiotowych 
nieruchomości. 
 

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 7/XL); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w/w projekt uchwały jest konsekwentną 
realizacją uchwały budżetowej zakładającej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie,  
o kwotę 250 000,00 zł. Skarbnik przypomniała, że kiedy Spółka chciała zaciągnąć kredyt  
na działalność inwestycyjną to otrzymała w banku odpowiedź negatywną ze względu na niski 
kapitał i brak zabezpieczenia w formie nieruchomości. Wzmocnienie kapitału Spółki ma na celu 
umocnienie również i w tym względzie, że w 2012 roku jest przewidywane dojście  
do standardów wymaganych przepisami Unii Europejskiej, wiążących się z całą sferą 
inwestycyjną, na co Spółka przy tak niskim kapitale nie może zaciągnąć kredytu.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski wyraził swoje wątpliwości związane z wynikiem 
finansowym Spółki na koniec roku, wysokością podpisanego kontraktu na ten rok i jej 
przyszłość. 
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Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

na 2010 rok (druk nr 8/XL); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła zmiany w planie dochodów i wydatków,  
w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na 2010 r., szczegółowo kwotowo rozpisane  
w załącznikach do w/w projektu uchwały. 
 

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

 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Protokół z 36 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie (5 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


