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 PROTOKÓŁ NR 34/13 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 23 sierpnia 2013 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz skarbnik powiatu Izabela Świderek, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
konsultant do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Monika Jakimczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
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 projektów uchwał  
na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 34 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 

i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 32 posiedzenia komisji. 
 
         Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 32. posiedzenia w dniu 19 czerwca 2013 r. 
 
Ad.4Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
I.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie (druk nr 2/XXVI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze darowizny nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXVI);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXVI);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku  
przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 5/XXVI);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 8/XXVI);  
 

Na posiedzenie przyszła Konsultant do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Monika Jakimczyk. 

 
Konsultant do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Monika Jakimczyk powiedziała, że w związku z informacją 
otrzymaną od Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), w bieżącym roku nie będzie kolejnej, zapowiadanej transzy środków, przyznanych 
algorytmem Powiatowi Gryfińskiemu w 2013 r., zachodzi więc potrzeba przesunięcia 
niewykorzystanych środków między zadaniami. Po analizie półrocznej wykorzystania 
środków PFRON, proponuje się wszystkie niewykorzystane środki, przesunąć  
na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki 
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  
(w ramach tego zadania dofinansowuje się pieluchomajtki, cewniki, aparaty słuchowe, wózki 
inwalidzkie, balkoniki, materace przeciwodleżynowe), gdyż tu jest największe 
zainteresowanie klientów. W chwili obecnej zaległości w przyznawaniu dofinansowań  
w ramach tego zadania  sięgają 18 000,00 zł, a stale napływają nowe wnioski. Jedynie  
na zadania pn. „Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika” pozostawiono 
kwotę umożliwiającą przyznanie dofinansowania dla osoby głuchoniemej w wys. 4 000,00 zł 
(złożony jest jeden wniosek ucznia szkoły średniej). Dokonanie w/w zmian pozwoli  
na zachowanie ciągłości dofinansowań do końca września 2013 r. Stąd dokonanie 
przesunięcia, jak przewiduje projekt uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła  Konsultant do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Monika Jakimczyk. 

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

na 2013 rok (druk nr 9/XXVI);  
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że proponowane zmiany wynikają  
z analizy realizacji budżetu za pierwsze półrocze, wynikiem tej analizy było zwiększenie 
dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i tytułach wpływów. Największe 
zwiększenie, które zostało oszacowane dotyczy udziału Powiatu Gryfińskiego w administracji  
nieruchomościami Skarbu Państwa i jest to zwiększenie dochodów w dziale  
700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120 000,00 zł. Ponadto zwiększeniu uległy wpływy 
za usługi, które realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru i jest to 17 785,00 zł.  
Z innych kwot należy wskazać, że zostały zwiększone dochody w dziale 600 – Transport  
i łączność, którą stanowi dotacja w wysokości 10 359,35 zł przekazana przez Gminę 
Mieszkowice. Dotacja ta jest przeznaczona na realizację zadań na drogach w tej gminie, 
zadania są związane z drogownictwem. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej została zwiększona pula środków na projekt, który realizuje Powiatowy Urząd 
Pracy w Gryfinie pn. „Kobieta – atrakcyjny pracownik”, kwota zwiększenia wynosi  
ponad 37 000,00 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową i zwiększenia wydatków to w dziale 
600 – Transport i łączność kwota 10 359,35 zł stanowi zadanie, które jest finansowane  
przez Gminę Mieszkowice (dotacja). W projekcie uchwały zostało zabezpieczone  
10 0000,00 zł na dotację związaną z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Policji  
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w Gryfinie. Zostały również zabezpieczone środki na nowo utworzoną Szkołę Specjalną  
Przysposabiającą do Pracy, która rozpocznie swoją działalność od września br., łączne 
zabezpieczenie tego zadania wynosi przeszło 600 000,00 zł. Zabezpieczona została również 
dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju „Dom z Sercem” w kwocie 
5 000,00 zł, która przeznaczona jest na zadania remontowe. Ponadto jednostki dokonywały 
zmian w ramach swoich planów finansowych np. z tytułu dostosowania planów  
do harmonogramu realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi 
o zmniejszenie wydatków to oprócz analizy, która została przedstawiona wzięto również  
pod uwagę wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, który zabezpiecza 
środki na wkład własny do projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie 
gryfińskim” oraz zabezpieczono środki na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zostały również przesunięte środki z zadania 
inwestycyjnego, które miało być realizowane przy internacie przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Zadanie to jest realizowane w mniejszym zakresie, 
środki przeznaczone są na termomodernizację szkoły w Chojnie. Zmniejszenie w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  
o kwotę 298 159,97 zł, była to wcześniej planowana dotacja na mający powstać Ośrodek 
socjoterapii w Swobnicy, jednak w związku z tym, że ośrodek ten nie powstanie  środki  
te zostały przesunięte na szkołę w Nowym Czarnowie. Wszystkie zmiany, które zostały 
przedstawione są zobrazowane w załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały. Ponadto załączone 
zostały inne załączniki, które obrazują różne przekroje polityki finansowej powiatu. 
 
Radny Piotr Bugajski zwrócił się z zapytaniem czy kwota przeznaczona dla Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju w kwocie 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na prace 
remontowe polegające na wykonaniu izolacji termicznej czy przeciwwilgociowej. Zapytał 
również jaki był koszt całkowity dofinansowania tego zadania. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że  prace remontowe polegają  
na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, jeśli chodzi o dofinansowanie to całość zadania 
wynosi 10 000,00 zł , 50% pochodzi z powiatu czyli jest to kwota 5 000,00 zł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

VII.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za pierwsze 
półrocze 2013 r. (druk nr 10/XXVI); 

 
O godzinie 13:15 na posiedzenie przyszedł radny Jan Gładkow (3+1=4). 

 
Komisja zapoznała się ze Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności  

oraz ulg za pierwsze półrocze 2013 r. 
 
VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad 
korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków (druk  
nr 6/XXVI);  

 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku ze zmianą przepisów 
ustawa narzuciła na powiat przygotowanie wykazu wszystkich przystanków jakie powinny 
funkcjonować (zdaniem powiatu) na drogach powiatowych. Pracownicy Wydziału 
Zarządzania Drogami oraz Wydziału Komunikacji i Transportu dokonali weryfikacji, 
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skontrolowali drogi i przygotowali pełny wykaz przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest powiat. W projekcie uchwały zawarto również warunki korzystania z tych 
przystanków, dopracowane zostały określone zasady, jednak dopiero w przyszłości będzie 
można ocenić czy były one trafne.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki  zapytał, kiedy ten przepis ma wejść w życie. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że będzie on funkcjonował  
w momencie wejścia w życie tej uchwały i ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób będą 
weryfikowane zatrzymania na tych przystankach. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że ilość zatrzymać jest liczona  
w oparciu o ilość kursów wskazanych na rozkładzie jazdy oraz na podstawie zezwoleń.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.34.2013.ER radnego Piotra Bugajskiego: 

- prośba o udostępnienie protokołu ze spotkania konsultacyjnego w sprawie korzystania  
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały, 
który obrazuje wykaz przystanków komunikacyjnych w poszczególnych miejscowościach 
zawarte zostały przystanki (dot. to głównie Gminy Trzcińsko Zdrój) w których autobusy  
nie jeżdżą i nie zatrzymują się. Zostały one ujęte w tym wykazie i będą się kwalifikowały  
do pobierania opłat. Kursy te są zlikwidowane np. w m. Klasztorne. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że  może w przyszłości się to zmienić. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że w tym przypadku bazuje się na wydanych 
zezwoleniach odnośnie przewoźników transportu publicznego. Na tych trasach tj. Tchórzno, 
Wesoła już od kilku lat są zlikwidowane linie autobusowe. Są to takie miejscowości, gdzie 
nie ma wydanych zezwoleń na tą trasę i nie kursuje żaden przewoźnik (Klasztorna we wsi, 
Wesoła, Górczyn Dolny).  
 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
Arkadiusz Durma. 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że jest to 
celowe, jest to tzw. wybieg w przyszłość na wypadek gdyby na przystanku była potrzeba 
zatrzymania się autobusu dla grupy osób bądź jednej osoby. Informacje na temat 
przystanków, które widnieją w wykazie i zostały wyszczególnione nie jest równoważne  
z tym, że będą one użytkowane. Przystanki te są zinwentaryzowane ponieważ istnieją. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że być może należałoby to doprecyzować poprzez krótką 
informację, że dany przystanek nie jest objęty zezwoleniem na przewóz transportu 
publicznego. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że to będzie 
regulowało zezwolenie dla konkretnych przewoźników i oni wówczas na konkretne 
przystanki to zezwolenie otrzymują, bazując oczywiście na wykazie. Do zarządcy drogi 
należy określenie przystanków, które podlegają zarządzaniu. Mimo, że niektóre przystanki  
są nieobsługiwane (ale istnieją) niewykluczone jest, że w przyszłości zostanie utworzona linia 
autobusowa. W wykazie zostały wskazane wszystkie przystanki, które występują da drogach 
powiatu gryfińskiego. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że wgląd w przedmiotowy wykaz i projekt uchwały będą 
mieli zwykli obywatele, którzy mogą inaczej zinterpretować zapisy w niej zawarte. 
Należałoby do tego podejść bardziej racjonalnie i logicznie, aby nie było wątpliwości, które 
przystanki funkcjonują, a które nie. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w 
przedmiotowej uchwale określa się wszystko to co jest w „zarządzaniu” powiatu. Przystanki  
te muszą być wykazane, muszą bowiem się znaleźć w ewidencji.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską 
w Gryfinie (druk nr 7/XXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  
z planowanym wspólnym remontem nawierzchni ulicy Pomorskiej w Gryfinie Strony 
uzgodniły, że inwestorem wiodącym będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad. Zgodnie z obowiązującym prawem inwestycja może być realizowana  
przez innego zarządcę, po uprzednim powierzeniu zadania przez ustawowego zarządcę drogi.  
Do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
Arkadiusz Durma. 

 
Ad. 5  Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że złoży wnioski w wersji papierowej w późniejszym 
terminie. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.34.2013.ER radnego Piotra Bugajskiego: 

- prośba o udzielenie dodatkowej informacji dotyczącej nabycia prawa do działki nr 141 
obręb nr 1 m. Trzcińsko Zdrój (dot. odpowiedzi Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego na interpelację Nr 43/2013 z dnia 01.07.2013 
r.). Czy właściciel jest obciążany za bezumowne użytkowanie tej nieruchomości oraz czy 
Powiat będzie się domagał wydania tej nieruchomości? 
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Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.35. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Sławomir Terebecki 


