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PROTOKÓŁ NR 21/12 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 31.07.2012 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Sławomir Terebecki. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie części materiałów na XV sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie; Przyjęcie informacji o realizacji zadań przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (zabezpieczenie przeciwpowodziowe). 
 
Porządek obrad 21 posiedzenia Komisji został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół nr 20/12 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Na posiedzenie przyszła Radna Ewa Dudar. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie części materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu. 

 
Na posiedzenie przyszła naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, że w związku  
z 9% wzrostem cen paliw w stosunku do ubiegłego roku zwiększa się stawki zwrotu kosztów 
podróży służbowej radnym, za 1 km przebiegu proponuje się 0,42 zł dla pojazdu o pojemności 
skokowej silnika do 900 cm3, 0,51 zł dla pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy zmieniono również stawki zwrotu kosztów podróży służbowej 
dla pracowników starostwa. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek odpowiedziała,  
że od 10 września 2012 r. mają one zostać zmienione odpowiednim Zarządzeniem Starosty 
Gryfińskiego. Stawki będą takie same jak w/w projekcie uchwały. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy będą one obowiązywały we wszystkich jednostkach 
podległych.  
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek odpowiedziała,  
że informacja będzie rozesłana do jednostek organizacyjnych jednakże czy będą one 
obowiązywały zależy od decyzji dyrektora każdej jednostki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(dot. nieruchomości oznaczonej numerem działki 169 o pow. 0,3680 ha, położona  
w obrębie 4, miasta Trzcińsko – Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-Wychowawczej  
w Chojnie.  

 
Na posiedzenie przyszła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikitińska powiedziała, że nieruchomość oznaczona numerem działki 169 położona  
w obr. 4 m. Trzcinsko-Zdrój stanowi własność powiatu gryfińskiego i jest w trwałym zarządzie 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, na części działki 
prowadzona jest działalność gospodarcza – handel artykułami spożywczo-przemysłowymi.  
Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o jej 
przedłużenie na kolejne 3 lata. Stąd projekt uchwały i wymaga zgoda Rady Powiatu. 
 
Radna Ewa Dudar poprosiła o doprecyzowanie ilości metrów podanych w projekcie uchwały 
wraz z tymi podanymi w uzasadnieniu. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikitińska odpowiedziała, że uzasadnienie do projektu zostanie poprawione. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015. 

 
Na posiedzenie przyszła naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, o skład i pracę powołanej do tego zadania komisji.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w składzie komisji jest ona, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie. Przewodniczącym tego zespołu był św. Jarek Witeńko. Skład nie 
został uzupełniony.   
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy komisja ma wpływ na to jakie kryteria będą brane pod uwagę 
przez jednostki, które realizują ten program. Czy wytyczne są konsultowane z dyrektorami 
tychże jednostek? 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że sprawozdanie za 2011 r. jest jakby wycinkiem roku, ponieważ program został 
przyjęty uchwałą Rady w drugim półroczu 2011 r. i taki program był po raz pierwszy tworzony. 
W drugim rok funkcjonowania go zespół widzi potrzebę pewnych zmian i zastosowania 
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załączników z konkretnymi wytycznymi programu do realizacji przez jednostki. Zostanie  
on uzupełniony, postawione cele będą zweryfikowane i konkretne propozycje przedstawione 
Zarządowi.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że jest to nowe zadanie, ale problem jest ważny i należy się 
nim zająć, gdyż dotyczy wielu środowisk. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że zarys działań już jest jednakże uzależnione jest to od posiadanych na ten cel 
środków finansowych. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, kiedy można się spodziewać pierwszych efektów pracy tego 
zespołu.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że chciałaby aby od września ruszyły prace zespołu, a dotyczy to zwłaszcza 
szkół. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, o nabór do szkół w tym roku, ponieważ w zeszłym roku radni 
otrzymali wstępną informację na ten temat.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w lipcu Zarząd Powiatu otrzymał informację dot. wstępnych wyników naboru 
do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu. Dodała, że taka informacja zostanie przesłana 
pani radnej. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
- Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Na posiedzenie przyszedł Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
 
Ad. 5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (zabezpieczenie przeciwpowodziowe). 
 
Na posiedzenie przyszedł inspektor ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak. 
 
Inspektor ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak przedstawił informację o stanie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu Gryfińskiego, stanowiącą załącznik nr 3.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, co będzie wykonywane w m. Gryfinie w 2012 r. w ramach 
zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”, zgodnie z zestawieniem 
inwestycji przeciwpowodziowych, jaki radni otrzymali. 
 
Inspektor ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak odpowiedział, że to przedsięwzięcie było dość 
kosztowne i zostało rozłożone na lata 2011-2012. Zadanie zaplanowane na rok ubiegły zostało 
wykonane w 100%. W bieżącym roku pozostał do wykonania odcinek 840 metrów bieżących 
umocnienia nabrzeża na ulicy Czechosłowackiej. Te tereny są narażone na zalanie przy bardzo 
wysokich stanach wody. Trzy lata temu był przypadek zalania działek na tym terenie. Jednakże 
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układ terenu jest taki, że następuje pochylenie w kierunku drogi głównej krajowej, co stanowi 
już zagrożenie. Na tym odcinku zaplanowano wybudować siedem ścianek z żelbetonu,  
z możliwością zakładania zastawek w wypadku zagrożenia powodziowego. Planowany termin 
zakończenia prac - koniec września lub początek października br. Następnie omówił i opisał 
poszczególne fragmenty wałów ochronnych na terenie powiatu. 
 
Posiedzenie opuścił Inspektor ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak. 
 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler poinformował, że XV sesja Rady Powiatu planowana jest 
na 30 sierpnia br. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Sławomir Terebecki 


