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PROTOKÓŁ NR 41/10 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROśEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 30.09.2010 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 i trwało do 17.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
a wśród zaproszonych gości mł. bryg. mgr inŜ. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady 
poprowadziła Przewodnicząca Gabriela Kotowicz. Głównym punktem posiedzenia było 
przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gryfińskiego w powiązaniu ze 
stanem technicznym dróg. 
 
Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na posiedzenie przyszedł Radny Bronisław KrzyŜanowski. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poinformowała, Ŝe w związku z prośbą Pana 
Komendanta pozwoliła sobie zaprosić go na dzisiejsze posiedzenie. 
 
mł. bryg. mgr inŜ. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Gryfinie  podziękował za umoŜliwienie wzięcia udziału w pracy Komisji. ZbliŜa się powoli 
koniec roku i po analizie budŜetu moŜna podać, jakie ewentualne moŜliwości zakupu sprzętu 
stają przed Komendą. Nigdy na początku roku nie moŜna zaplanować zakupów. Obecny rok 
obfitował w akcje powodziowe, a mimo to koszty tych akcji zostały pokryte. W wyniku 
właściwej gospodarki, oszczędności w eksploatacji i braku niespodziewanych, drogich awarii 
sprzętu, okazuje się, Ŝe Komenda wygospodarowała środki rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. W ubiegłym roku, po 15 latach, zakończył się czasookres uŜytkowania samochodu 
operacyjnego Polonez i naleŜy pomyśleć o jego wymianie. Samochód zostanie przekazany  
na potrzeby Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, a w jego miejsce zrealizowany zakup 
inwestycyjny nowego pojazdu. Musi być to samochód operacyjny, ale rysuje się szansa,  
Ŝe moŜe to być samochód bardziej terenowy niŜ zwykły osobowy. Niekoniecznie całkiem 
terenowy, ale typu SUV doskonale sprawdzałby się do jazdy np. po wałach 
przeciwpowodziowych w czasie powodzi, po terenach podmokłych i trudnych do jazdy 
samochodem osobowym. Komendant powiedział, Ŝe szacunkowo jest w stanie wygospodarować 
z budŜetu jednostki 70% kosztów zakupu takiego pojazdu (czyli około 80 000 zł) i jeŜeli byłaby 
szansa na wspólną inwestycję, gdzie Powiat i Miasto Gryfino przekazałby po 15% to wtedy 
zamiast osobowego moŜna byłoby zakupić auto typu SUV. Niemniej jednak czasu nie ma,  
bo formalności wymagają rozpoczęcia procesów przeklasyfikowania środków w budŜecie  
na inwestycyjne i przygotowania specyfikacji zamówienia publicznego. Ceny samochodów typu 
SUV kształtują się juŜ od 110 000-120 000 zł, nie mówiąc o jakimś zaawansowanym 
samochodzie. Przy partycypacji Powiatu i Gminy jest realna szansa, aby w tym roku taki 
samochód nabyć. Dodatkowe trudności powodują wewnętrzne wymogi dotyczące rodzaju  
i koloru (zbliŜonego do czerwonego) zakupu pojazdu. Na razie jest to tylko rozeznanie  
w temacie, jeŜeli potrzebna byłaby dokładna analiza to na pewno zostanie ona przygotowana.  
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Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Cywilnych i Administracji Zespolonej  
Nr BRZ.0053-6/2010 z dnia 30 września 2010 r. 
 

Na prośbę Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie, Komisja zwraca 
się z prośbą do Zarządu Powiatu w Gryfinie o rozpatrzenia moŜliwości dofinansowania  
(w wysokości 15%) w bieŜącym roku zakupu samochodu operacyjnego typu SUV na potrzeby 
jednostki. Szacunkowa wartość pojazdu wynosi 120 000 zł. W wyniku wyeksploatowania 
jednego z samochodów osobowych istnieje potrzeba takiego zakupu. Prośba o partycypację  
w wysokości 15% została równieŜ skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek (5za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 

 
Protokół z 40 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie (5 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gryfińskiego  
w powiązaniu ze stanem technicznym dróg. 
 
Komisja zapoznała się i przeanalizowała „Informację o stanie bezpieczeństwa na drogach 
Powiatu Gryfińskiego w powiązaniu ze stanem technicznym dróg, stan na wrzesień 2010 r.” 
przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusza Durmę (materiał 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
Wniosek Przewodniczącej Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Cywilnych  
i Administracji Zespolonej Gabrieli Kotowicz Nr BRZ .0053-7/2010 z dnia 30 września 
2010 r. 
 
Prośba o dokonanie naprawy nawierzchni drogi powiatowej 1430Z w Gminie Cedynia, 
biegnącej od drogi wojewódzkiej do przysiółka Niesułów. Jest to odcinek około 3 km, którego 
stan techniczny jest bardzo zły, zarośnięte pobocze, a po którym porusza się autobus 
przewoŜący dzieci do szkoły. 
 
Wniosek Przewodniczącej Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Cywilnych  
i Administracji Zespolonej Gabrieli Kotowicz Nr BRZ .0053-8/2010 z dnia 30 września 
2010 r. 
 
Prośba o sprawdzenie problemów z odwodnieniem na drodze powiatowej, jedynej drodze 
łączącej przysiółek Niesułów, w Gminie Cedynia od strony Czachowa. Stojąca woda na drodze, 
jak równieŜ na pobliskich polach uniemoŜliwia poruszanie się maszynami rolniczymi i innymi 
pojazdami na tym odcinku. 
 
Wniosek Przewodniczącej Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Cywilnych  
i Administracji Zespolonej Gabrieli Kotowicz Nr BRZ .0053-9/2010 z dnia 30 września 
2010 r. 
 
Prośba o podcięcie krzaków na poboczu drogi powiatowej Orzechów-śelichów, na odcinku  
za krzyŜówką, obecnie remontowanej na podstawie porozumienia zawartego przez powiat  
z Gminą Cedynia. 
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Wniosek Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego Nr BRZ.0053-10/2010 z dnia 30 września 
2010 r. 
 
Prośba o sprawdzenie moŜliwości wykonania miejsc parkingowych przy cmentarzu  
w miejscowości Nawodna, na wysokości w której obecnie remontowany jest chodnik. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe wszyscy mieszkańcy oraz przyjezdni chwalą 
wykonanie parkingu przy cmentarzu w Lisim Polu, Ŝe dobrze zrobiony, ładnie uporządkowany. 
 
Radny Ryszard Laska podziękował za reakcję władz powiatu na jego wniosek (BRZ.0053-
5/2010) i poprawę widoczności dla kierowców na trasie Bielin-Gądno na odcinku  
od Bielina do jeziora, gdzie w okresie letnim jest bardzo duŜe natęŜenie ruchu samochodów, 
rowerów i pieszych uczęszczających w stronę kąpielisk. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


