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PROTOKÓŁ NR 22/12 
  POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ NADZWYCZAJNYCH 

I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 28.08.2012 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.35 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, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska, zastępca naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Sławomir Terebecki. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XV sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 22 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2.  
 
Ad.3 Protokół 21 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji z dnia 31.07.2012 r. został przyjęty większością głosów (3 za, 1 wstrzymała 
się). 
  
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał 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 (druk nr 
3/XV); 

 
(projekt uchwały na druku nr 3/XV został omówiony na posiedzeniu 

 komisji w dniu 31.07.2012 r.) 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 4/XV);  

 
(projekt uchwały na druku nr 4/XV został omówiony na posiedzeniu  

komisji w dniu 31.07.2012 r.) 
 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w 
Chojnie (druk nr 5/XV);  

 
Na posiedzenie przybyła zastępca naczelnika Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, w uzasadnieniu do projektu 
uchwały zawarto informację, iż Powiat Gryfiński przekazuje nieruchomość Chojnie, a Gmina 
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Chojna sprzedaje tą nieruchomość osobom zainteresowanym/ kupcom. Czy Powiat Gryfiński 
przekazuje nieruchomość nieodpłatnie i czy bezpośrednio nie można jej sprzedać 
kupcom/zainteresowanym. Czy taka transakcja może być przeprowadzona. 
  
Zastępca naczelnika Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru właścicielskiego Anna 
Nikiti ńska odpowiedziała, że sprzedaż części gruntu następuje na rzecz Gminy Chojny. 
Istnieje możliwość sprzedaży tej części gruntu przez gminę bądź powiat, ale łatwiej będzie 
jak sprzedaży dokona jeden podmiot. Nieruchomości zabudowane pawilonami handlowymi 
znajdują się w 90 % na działce gminnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła zastępca naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska.. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk nr 6/XV); 

 
(projekt uchwały na druku nr 6/XV został omówiony na posiedzeniu  

komisji w dniu 31.07.2012 r.) 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim (druk nr 
7/XV); 

 
Sekretarz Powiatu Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że uchwała związana jest 
z uregulowaniem sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Zmiany dotyczą 
bezpośrednio oferty edukacyjnej, której wynikiem była reorganizacja sieci szkół  
i placówek oświatowych oraz zmiany w przepisach prawa oświatowego. Projekt uchwały ma 
charakter porządkowy. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac 

Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 8/ XV);  
  

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Moryń wystąpiła  
z wnioskiem o pozbawienie ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej. 
Droga nie ma charakteru drogi powiatowej, jest to plac, który został wyremontowany  
ze środków unijnych przez gminę przy współudziale powiatu. Umowa użyczenia straciła 
ważność a gmina wystosowała wniosek do powiatu, wyrażający wolę przejęcia 
przedmiotowej ulicy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej  
w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 9/XV) ; 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Chojna wystąpiła  
z wnioskiem o przejęcie ulicy powiatowej tj. Szkolnej, która wchodzi w skład projektu, 
realizowanego przez gminę dotyczącego budowy ścieżek wzdłuż murów. Ulica Szkolna jest 
jedynym połączeniem z ulicą Podmurze, która stanowi część tego projektu. Wolę przejęcia 
przedmiotowej ulicy wyraziła Gmina Chojna. Droga ta nie ma charakteru drogi powiatowej, 
zmiana kategorii drogi jest w pełni zasadna.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr 

VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016 (druk nr 
10/XV); 

 
Na posiedzenie przybył zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
publicznych Andrzej Krzemiński. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) dotyczą 
wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło  
w Gryfinie. Instytucja ta zwróciła się z prośbą o umieszczenie inwestycji dotyczącej adaptacji  
i remontu budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w dokumentach planistycznych 
powiatu oraz o jej dofinansowanie. Inwestycja ta miałaby polegać na remoncie budynku przy 
ulicy Szczecińskiej 33, który jest własnością Powiatu Gryfińskiego i został oddany  
w użytkowanie Stowarzyszeniu. Jest propozycja wprowadzenia tej inwestycji do WPI  
z założeniem, że dofinansowanie z budżetu powiatu wynosiłoby 500 tys. złotych i rozłożone 
byłoby na dwa lata (lata 2013-2014). Stowarzyszenie ma zamiar aplikować o środki 
zewnętrzne do PFRON-u o pokrycie tej inwestycji w 50 %. Środki będą pochodziły od 
gminy, powiatu i Stowarzyszenia. Umieszczenie tej inwestycji w WPI umożliwi 
Stowarzyszeniu aplikowanie o środki zewnętrzne. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem czy gdyby Stowarzyszenie nie 
otrzymało środków na dofinansowanie tej inwestycji, to czy inwestycja ta doszłaby do skutku. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że tak. Finansowanie tej inwestycji mogłoby być pokryte ze 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, czyli byłego Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie dostępna 
informacja o aplikowaniu Stowarzyszenia o środki finansowe na realizację inwestycji. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że do 30 listopada bieżącego roku 
Stowarzyszenie złoży wniosek. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, na jakie cele Stowarzyszenie 
chciałoby przeznaczyć ten budynek. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Stowarzyszenie chciałoby  
m.in. prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz stworzyć świetlice.  
 

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

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Olszyna (druk nr 11/XV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że ze Związku Powiatów Polskich wpłynęła 
prośba o udzielenie pomocy finansowej gminie, która została poszkodowana zarówno w 
trakcie powodzi jak i pożaru, który miał miejsce na terenie gminy Olszyna. Gmina 
przedstawiła szacunkowe koszty związane z kataklizmem i jest to ponad 97 mln złotych.  
Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że wiele jednostek samorządu terytorialnego 
odpowiedziało na apel. Środki, które zostały zabezpieczone na pomoc finansową wahały się 
w granicach od 5 tys. do 15 tys. złotych. Został przygotowany projekt uchwały opiewający na 
kwotę 10 tys. złotych. W związku z tym, że ta dotacja stanowiłaby pomoc finansową, to dla 
tego typu pomocy udzielanej innej jednostce samorządu terytorialnego wymagane jest 
podjęcie uprzedniej uchwały intencyjnej. Na tej podstawie środki mogą być zaplanowane  
w budżecie na faktyczną realizację tego typu pomocy.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem o szczegóły dotyczące umowy 
będącej podstawą udzielenia pomocy finansowej gminie Olszyna. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że taką umowę będzie zawierał Zarząd 
Powiatu i będą w niej określone szczegóły współpracy dotyczące terminów wykorzystania 
środków finansowych, celów przeznaczenia tych środków oraz zakres rozliczenia rzeczowo-
finansowego oraz termin tego rozliczenia, który gmina będzie musiała przedłożyć powiatowi. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zasugerował, aby pomoc finansowa została przekazana 
osobom najbardziej potrzebującym oraz zapytał czy istnieje możliwość uzyskania informacji 
na temat realizacji tej uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że będzie taka możliwość. 
 
Pismo: BRZ.0012.2.22.2012.ER  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

  na 2012 rok (druk nr 12/XV); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z projektem uchwały dochody 
budżetu powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 15 559,10 zł i jest to pierwsza transza projektu, 
który został zaakceptowany i będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – projekt pod 
nazwą „Młody Przedsiębiorca”. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w 2012 roku,  
a zakończenie w 2014 r. W każdym z kolejnych okresów jednostka ma przyznane środki na 
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realizację działań wynikających z wniosku aplikacyjnego i zawartej umowy. Kwota 
15 559,10 zł zostaje włączona po stronie dochodów i przekazane jako środki na realizację 
projektu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie. Jednocześnie zostały zawarte środki 
wynikające z pomocy finansowej dla gminy Olszyna w kwocie 10 tys. złotych po stronie 
zwiększenia wydatków, natomiast źródło finansowania stanowi rezerwa ogólna. Jednocześnie 
zostały przeprowadzone zapisy techniczne wynikające z podjętych uprzednio decyzji przez 
Zarząd. Została zmniejszona kwota dotacji przeznaczona na finansowanie szkół 
niepublicznych – kwota 5 tys. złotych w oświacie i wychowaniu jak również o 30 tys. złotych 
zostały zmniejszone z zadania kultury fizycznej, łączna kwota zostanie zabezpieczona  
w rezerwie ogólnej budżetu Powiatu Gryfińskiego. Wszystkie zmiany związane z dochodami  
i wydatkami zostały przedstawione w załącznikach 1 i 2 do uchwały. W kolejnych 
załącznikach zostały przedstawione charakterystyki związane z budżetem Powiatu 
Gryfińskiego i stany aktualne na chwilę podejmowania uchwały.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. 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 uchwalenia 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039 
(druk nr 13/XV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Powiatu Gryfińskiego jest kolejnym dokumentem planistycznym, obligatoryjnym dla 
jednostek samorządu terytorialnego, który musi wykazywać spójność z innymi dokumentami. 
Zachodzi konieczność aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zadanie, które zostało 
włączone do WPI. Ma to związek z funkcjonowaniem Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym i planowanej do realizacji inwestycji.  
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 
budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 
14/XV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w związku z podjętą w 2011 roku 
uchwałą przez Radę Powiatu, która określa procedurę planistyczną obowiązującą przy 
konstrukcji budżetu, zostały przedstawione w uchwale kierunki priorytetowe, które będą 
obligowały Zarząd przy tworzeniu budżetu na rok kolejny. Wielkości, które będą 
obowiązywały przy konstrukcji budżetu zostały określone po stronie dochodów jako kwoty, 
które wynikają z informacji uzyskanych odgórnie z Ministerstwa Finansów jak i Urzędu 
Wojewódzkiego odnośnie kwot dotacji przyznanych na rok kolejny. Wskazano również,  
iż jednym z wyznaczników będą wielkości makroekonomiczne, które będą mogły wpływać 
na wielkość dochodów planowanych do realizacji w roku kolejnym. Strona wydatkowa 
będzie natomiast związana ze stroną dochodową i będzie stanowiła konsekwencję  
o oszacowane do realizacji dochody. Wskazano jednocześnie, że dług publiczny powinien być 
utrzymany na wysokości/poziomie obowiązującym na dzień 31.12.2011 r. Szczegółowe 
wytyczne w zakresie dochodów, to podejmowanie działań, których efektem będzie 
zwiększenie dochodów uzyskiwanych z posiadanego majątku oraz przygotowanie projektu 
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pod przyszłe aplikowanie o środki zewnętrzne. W przypadku strony wydatkowej, zostały 
ustalone zadania inwestycyjne uznane za priorytetowe, do których zaliczamy: 

 Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach, 
 Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Chojnie, 
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie, 
 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Chojnie, 
 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
 Budowa parkingów przy ZSP Nr 2 w Gryfinie. 

Jedno z ostatnich zadań inwestycyjnych dotyczyło adaptacji budynku przy ulicy 
Sprzymierzonych 9 w Gryfinie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Zadania 
inwestycyjne zostały uznane za priorytetowe, jednak nie oznacza to, że są one jedyne, które 
będą realizowane w roku kolejnym. W obszarze gospodarki nieruchomościami będą 
kontynuowane działania mające na celu poprawę estetyki i stanu bezpieczeństwa 
nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego. W przypadku administracji 
publicznej będą kontynuowane działania mające na celu utrzymanie/uzyskanie certyfikatu 
jakości ISO. W obszarze służby zdrowia będą podejmowane działania mające na celu 
współpracę ze spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie dla poprawy jakości obsługi pacjentów, 
czyli poprawę jakości opieki medycznej na terenie powiatu. Jednocześnie podobnie jak  
w roku bieżącym realizacja niektórych zadań, szczególnie tych, których źródła finansowania 
na etapie konstrukcji zostaną określone jako środki zewnętrzne, może być uzależniona  
od pozyskania faktycznego tych środków. Są to główne wyznaczniki przyjęte do konstrukcji 
budżetu na rok 2013. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem czy członkowie 
komisji chcieliby złożyć wnioski lub propozycje do projektu budżetu na 2013 rok. 
 
- nie złożono wniosków 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.35 
                                                                                                                                                                                                                                          
 

Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 

 Przewodniczący Komisji 
 

Sławomir Terebecki 
 
 
 
 


