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PROTOKÓŁ NR 14/11 
  POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 20.12.2011 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 15.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Sławomir 
Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 12 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2.  
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 12 posiedzenia Komisji. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 12/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. 
       
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem  
na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (druk 
nr 2/XI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfi ńskiego na lata 2011 
– 2039 (druk nr 3/XI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na 2011 rok (druk nr 4/XI);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że radnym została przedłożona II wersja 
projektu w/w uchwały. Przekazanie przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki dotacji  
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przebywających  
w domach pomocy społecznych, umieszczonych przed 2004 r., było powodem wprowadzenia 
zmiany. Generalnie chodzi o to, że plan otrzymywany z ZUW w Szczecinie nie jest 
wyliczany w oparciu o starą oraz o nową dotację, która zmienia się wraz z początkiem roku 
budżetowego. Powiat ma cztery domy pomocy społecznej, z których trzy prowadzone  
są przez jednostki zewnętrzne a czwarty pozostał nadal jednostką budżetową i zmiany, 
szczególnie, jeżeli chodzi o kwotę, którą powiat przekazuje stowarzyszeniom i zgromadzeniu 
muszą być dokonywane w drodze uchwały rady powiatu. Uwzględniając to, że dotacje  
są szczególną formą finansowania, a związane jest z tym szczególne jej rozliczanie, 
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ewidencjonowanie, to zmiana została nastąpiła w ten sposób, że dostosowuje obecnie plany 
poszczególnych domów pomocy społecznej do rzeczywiście zrealizowanych kwot, bądź tych, 
które będą jeszcze zrealizowane w roku 2011. Natomiast zmiany, które generalnie wnosi 
projekt uchwały polegają na zmianie dochodów z tym, że wzrost dochodów spowodowany 
jest wypracowaniem dochodów ponad plan przez jednostki organizacyjne. Powiatowi została 
przyznana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 30 000,00 zł. Powyższa kwota 
przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  
w związku z utworzeniem w SOSW w Chojnie pracowni gastronomicznej. Została również 
zwiększona subwencja ogólna w kwocie 30 043,00 zł. Kwota ma związek z realizacją 
wydatków poniesionych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu. Zostały 
również włączone środki z dotacji na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy 
społecznej, która została uwzględniona w dziale 852 – Pomoc społeczna i rozdziale 85202 – 
Domy pomocy społecznej. Łączna kwota zwiększenia na wszystkie jednostki wynosi 
348 704,00 zł. Jeżeli chodzi o inne czynniki zmian, to zostały dostosowane poprzez zapisy 
techniczne te z kwot, których klasyfikacja została zmieniona, jeżeli chodzi o plan  
lub wykonanie w ciągu roku. Zmniejszenie dochodów jest spowodowane zapisami 
technicznymi, jeżeli chodzi o dział 600 – Transport i łączność i dział 851 – Ochrona zdrowia, 
natomiast w gospodarce mieszkaniowej zostały skorygowane dochody, które były planowane 
do pozyskania ze sprzedaży mienia. Łączna kwota zmniejszenia wynosi 2 668 000,00 zł. 
Jeżeli chodzi o wzrost wydatków, to nastąpił on bądź to w wyniku włączenia kwot 
wypracowanych przez jednostki, bądź też w wyniku otrzymanych kwot z zewnątrz, a więc  
np. subwencje, bądź też mają one charakter przesunięć dostosowujących plany finansowe  
do rzeczywistych potrzeb. Natomiast zmniejszenia oprócz tych powodów, o których  
już mówiła, nastąpiły w tych podziałkach klasyfikacji budżetowych, których analiza 
dokonana na koniec listopada pozwala dokonać takiej korekty. Zmniejszenie wydatków ma 
ścisły związek z tym, że powiat wyprowadza właśnie środki pierwotne planowane  
do pozyskania ze sprzedaży mienia. Wszystkie zmiany dostosowującą tą uchwałę  
do rzeczywistych potrzeb zostały zobrazowane w załącznikach od nr 1 do nr 9.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039 (druk 
nr 5/XI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (druk nr 6/XI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Radny Piotr Bugajski powiedział, że Zarząd na jednym z posiedzeń zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  
o cenę na „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki suchych, obumarłych  
lub zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych  
w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” i zapytał czy w tym również jest 
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uwzględnione odkrzaczanie dróg, które zgłaszał, a Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
odpisał, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco. 
 
Radny Piotr Bugajski w imieniu Sołtysa Piaseczna Pana Marka Rutki poprosił o interwencję 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie: 
- pogłębionego pobocza przy drodze powiatowej w m. Piaseczno. W wyniku ostatnich 
opadów atmosferycznych doszło do zalania terenu, gdzie naprzeciw znajduje się przystanek 
autobusowy i ludzie stoją w błocie, 
- zalewania posesji w m. Piaseczno, od krzyżówki woda ma teraz dogodną możliwość 
spływu. Radny zasugerował położenie krawężnika wzdłuż krawędzi jezdni i połączenia  
go za posesją z wpustem ulicznym. W ten sposób woda będzie spływała wzdłuż krawężnika, 
nie będzie się przelewała i nie dojdzie do zalewania posesji, 
- nieprawidłowego połączenia nowej nawierzchni drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – 
granica powiatu z drogą do m. Klasztorne. W wyniku opadów atmosferycznych i ruchu 
samochodowego obecnie nie ma możliwości przejazdu.  
Na potwierdzenie uwag dotyczących przebudowy drogi powiatowej, Radny dołączył zdjęcia. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z prośbą do członków komisji  
o ewentualne składanie propozycji do planu pracy Komisji na 2012 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.30. 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Sławomir Terebecki 


