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PROTOKÓŁ NR 20/12 
  POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 25.06.2012 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 15.55 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Sławomir Terebecki. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 20 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2.  
 
Protokół 18 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Protokół 19 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji został przyjęty jednogłośnie.  
       
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2011 (druk nr 2/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016” 
(druk nr 3/XIV); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz – Bień. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia szkół 
zawodowych (druk nr 11/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz – Bień. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 
wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 
2012 (druk nr 4/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach IV konkursu programu priorytetowego 
„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 5/XIV); 

 
Na posiedzenie przybył zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że w pkt 4 uzasadnienia do projektu 
uchwały w przedmiotowej sprawie został poprawiony błędnie podany okres finansowania 
inwestycji (termomodernizacja budynku internatu wraz z częścią mieszkalną, stołówką, 
łącznikiem przy ZSP Nr 2 w Gryfinie), powinno być: na lata 2008-2014. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuścił zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 6/XIV); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
Radny Piotr Bugajski zapytał, czy opłata z tytułu ustanowienia służebności przejścia  
i przejazdu oraz służebności przesyłu została wyliczona na podstawie operatu szacunkowego. 
Czy opłata za ustanowienie służebności będzie stanowiła wynagrodzenie za okres pierwszych 
10 lat? 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że tak i po upływie tego okresu będzie dokonywana ponowna 
wycena i zostanie zawarte porozumienie z ENEĄ Operator Sp. z o.o. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej 
samej nieruchomości (druk nr 7/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu 
używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach 
Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna (druk nr 8/XIV); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że o wprowadzenie zakazu używania 
jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego 
wystąpił Burmistrz Gminy Chojna, które zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi.  
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Terebecki zapytał o konsekwencje w przypadku 
naruszenia takiego zakazu.  
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że w tym zakresie kompetentna jest policja a konsekwencje będą regulowane 
przez odpowiednie przepisy prawne. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że jak zawsze jest za ciszą, jednak jest ostrożny 
wobec podejmowania tak kategorycznego zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi, które tak naprawdę są ciche. W związku z tym 
wstrzymuje się w głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały. 
  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 9/XIV); 

 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że projekt uchwały był przedmiotem obrad sesji kwietniowej. Jednak 
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność tej uchwały z uwagi na zapis  
§ 3 mówiący o tym, że wysokość dotacji nie może przekraczać 50 %. Zapis został zmieniony 
i brzmi, że wysokość dotacji wynosi 50% kosztów rzeczywistych zadania. Regionalna Izba 
Obrachunkowa stwierdziła, że pierwotnie użyty zapis jest nieprecyzyjny. Ponadto została 
zmieniona podstawa rozpatrywania wniosków, o której obecnie będzie decydowała kolejność 
ich złożenia.  

 
Na posiedzenie przybył radny Roman Rataj, więc w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych  
dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
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szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (druk  
nr 10/XIV); 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że występuje tu analogiczna sytuacja jak w przypadku poprzedniego projektu 
uchwały. Została zmieniona wysokość dotacji, z 70% na 40 % kosztów rzeczywistych 
zadania z uwagi na możliwość pozyskiwania przez spółki dodatkowych środków 
finansowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska.  

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 r. 
(druk nr 12/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na 2012 rok (druk nr 13/XIV); 
                                                              
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że proponowany projekt uchwały 
dokonuje zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków jak również po stronie rozchodów, 
przychodów w budżecie powiatu. Zmiany zostały zobrazowane w załącznikach do projektu 
uchwały, natomiast główne kategorie dochodów, które wpływają na łączny ich wzrost 
wynoszą 1 038 671,23 zł. Wynikają z refundacji z RPO WZ kosztów zadania „Budowa drogi 
Bartkowo-Gajki”. Środki zostały uwzględnione w dziale 600 – Transport i łączność, podobnie 
jak dokonane zmiany polegające na przesunięciu, ujęciu w odpowiednich podziałkach 
klasyfikacji budżetowej innych środków zaplanowanych wcześniej w tym dziale i rozdziale. 
Zostały również włączone środki wynikające z realizowanych przez ZSP Nr 1 w Chojnie 
dwóch projektów na łączną kwotę prawie 95 000,00 zł. Środki ujęte po stronie dochodów  
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność  
oraz po stronie wydatków zasilą plan finansowy jednostki. Jeżeli chodzi o dochody z tytułu 
sprzedaży udziałów zaplanowanych w ochronie zdrowia zarówno po stronie zmniejszeń,  
jak i zwiększeń dochodów. Takie ujęcie wynika, podobnie jak z dochodów ustanowionych  
w dziale 600, z innego ukształtowania wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 
budżetowej i zaplanowania jej w tej podziałce, w której środki wpłynęły. Natomiast zmiany 
wydatków wynikają zarówno z włączenia dochodów, jak również na wnioski poszczególnych 
jednostek. O kwotę prawie 120 000,00 zł zostały zwiększone środki na zadania w zakresie 
drogownictwa. Jeżeli chodzi o przychody i rozchody zaplanowane w budżecie, to zmiana ich 
wynika z ostatecznego rozliczenia roku poprzedniego i ukształtowania wielkości zgodnie  
ze sprawozdaniem finansowym. Obrazuje to załącznik nr 3 do projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie 
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uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2012 – 2039 (druk nr 14/XIV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że ustawa o finansach publicznych 
wprowadzająca od 2010 r. wieloletnią prognozę finansową nakazała rzetelność, realność  
i generalnie związek z innymi dokumentami planistycznymi. W wyniku takiego kształtowania 
obowiązków, rok 2012 w załączniku nr 1 do uchwały został dostosowany do wielkości 
wynikających z budżetu powiatu, które od miesiąca stycznia do czerwca były zmieniane 
zarówno na mocy uchwał rady, jak i zarządu. Wielkości dochodów, wydatków jak również 
wyniki budżetowe i wskaźniki ustalone na tenże rok zostały doprecyzowane i zaktualizowane 
zgodnie z zaistniałymi do tego czasu zmianami. Jeżeli chodzi o załącznik nr 2, zawierający 
wytyczne, które były przyjęte do konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej, nie uległ 
radykalnym zmianom, ponieważ założenia w przeważającej mierze odnoszą się do okresów 
późniejszych niż 2012 r., a te co do zasady nie ulegały zmianie. Jeżeli chodzi o załącznik nr 3, 
to został dostosowany w swojej konstrukcji do zmian wynikających głównie ze złożenia przez 
powiat wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i głównie  
pod tym kątem załącznik był analizowany. W związku z tym zadanie ujęte w WPF, 
oznaczone nr 2c) 7 – termomodernizacja obiektów powiatu gryfińskiego, zostało 
zaktualizowane i rozpisane, zgodnie ze złożonym wnioskiem na lata realizacji począwszy  
od 2012 r. do 2014 r. Ponadto została zmieniona konstrukcja, właściwie zasady realizacji 
zadania uwzględnionego w wierszu 2c) 5 – przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynków 
SOSW w Chojnie. Zadanie planowane jest do realizacji począwszy od roku 2013 do 2015 r. 
Jak również zostało wprowadzone zadanie ujęte w wierszu 2c) 6 – modernizacja sali 
gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie. Kwota w wysokości 150 000,00 zł rozpisana  
jako planowana do realizacji w roku 2012 i 2013. Jeżeli chodzi o zadania, które zostały ujęte 
w WPF, jako zadania bieżące, to wydziały i jednostki organizacyjne nie wnioskowały o żadne 
zmiany, więc ta część WPF nie uległa zmianie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 15/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 16/XIV); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Piotr Bugajski podziękował Zarządowi Powiatu za reakcję na jego pismo dotyczące 
ograniczenia usługi bankowej w Trzcińsku-Zdroju. Został wyznaczony jeden dzień, w którym 
bank jest dłużej otwarty, a mieszkańcy w ten sposób będą mogli skorzystać z pełnej obsługi 
bankowej.  
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Wniosek nr BRZ.0012.2.20.2012.MR radego Piotra Bugajskiego  
- o udostępnienie protokołu z prac Zespołu do spraw przejęcia dokumentacji i zadań  
od Agencji Nieruchomości Rolnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawa jest trochę skomplikowana. 
W związku z obowiązkiem przejęcia przez Starostę Gryfińskiego dokumentacji i zadań  
od Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie wód stojących, Zarząd Powiatu postanowił 
powołać odpowiedni zespół. ANR nie przekazała na czas dokumentacji a także okazało się że 
przez 10 lat nie doprowadzili nieruchomości do odpowiedniego stanu prawnego. Z protokołu 
wynika, które działki nie budzą zastrzeżeń, co do posiadanego użytku Ws i mogą być przyjęte 
w pierwszej kolejności albo po wykonaniu podziału i ustaleniu linii brzegowej, a także działki 
wymagające ponownego ustalenia rodzaju użytku gruntowego pokrytego wodą.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.20.2012.MR radego Piotra Bugajskiego  
- o sprawdzenie w książce drogi wpisów dot. stanu technicznego przepustu znajdującego  
się w ciągu ul. Cmentarnej w Trzcińsku-Zdroju, w niektórych miejscach ugiął się asfalt  
oraz od spodu odpadają cegły. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.55 
                                                                                                                                                                              
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Sławomir Terebecki 


