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PROTOKÓŁ NR 38/10 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 19.04.2010 r. 

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do 14.45 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 i 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 XLI sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie oraz Przyjęcie informacji o działalności Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za rok 2009 i Przyjęcie informacji o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2009. 
 
Porządek obrad 38 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół z 37 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 
Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz. 
 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLI 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. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2009 (druk nr 

2/XLI); 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, a Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby 
ewentualne pytania kierować na sesję Rady Powiatu.  
 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie za rok 2009 (druk nr 3/XLI);  
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, a Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby 
ewentualne pytania kierować na sesję Rady Powiatu.  
 
3. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  

w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok (druk nr 4/XLI);  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok 
(druk nr 5/XLI); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany w projekcie uchwały 
spowodowane są wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową na podstawie pisma  
z Ministerstwa Finansów, interpretacją na temat ujęcia środków pochodzących z Funduszu 
Ochrony Środowiska, które od dnia 1 stycznia zostały włączone do budżetu Powiatu. Pierwsza 
wersja projektu uchwały zakładała, że dochody te sklasyfikowane zostały w dwóch działach  
i rozdziałach. Natomiast obecne stanowisko RIO mówi o tym, że dochody powinny być jednak 
sklasyfikowane w rozdziale 90019. Zatem z dochodów zostaje wyłączona kwota, która  
w I wersji uchwały podlegała przesunięciu w określone działy i rozdziały. Nowe rozporządzenie 
dot. klasyfikacji budżetowej spowodowało zmiany charakterystyki odnoszącej się do czwartych 
cyfr mówiących o źródłach finansowania i środki z budżetu Unii Europejskiej należy zapisać 
pod czwartą cyfrą 7, a nie 8 jak było to dotychczas. Następnie Skarbnik 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 wraz ze zmianą 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz: Na jakim etapie są przygotowania  
do realizacji porozumienia z Gminą Cedynia na remont drogi powiatowej Orzechów-Żelichów,  
a także pozostałe porozumienia między Gminą a Powiatem, m.in. na budowę chodnika. 
 
Radny Ryszard Laska: Zwrócił się z prośbą o dokonanie podcinki krzaków na zakrętach  
na drodze Bielin - Gądno, w miejscach, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski: Na jakim etapie są prace związane z łataniem dziur  
po sezonie zimowym? Dużo dziur znajduje się na drodze z Morynia wjeżdżając  
do Przyjezierza, dalej do Gotkowa. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na bieżąco są łatane dziury  
po zimie. Dodał, że Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami przygotuje odpowiedzi  
na powyższe pytania. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


