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PROTOKÓŁ NR 44/14 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 15.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, skarbnik powiatu Izabela Świderek, 
sekretarz powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził powołany na czas posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej wiceprzewodniczący Jan Gładkow. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 44 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołu z 43 posiedzenia komisji. 
 
       Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 43. posiedzenia w dniu 27 maja 2014 r. 
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie.  
 

I.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVII).  
 
- brak; 
 

O godzinie 15:15 na posiedzenie komisji przyszedł przewodniczący komisji Sławomir 
Terebecki (3+1=4), od tego momentu poprowadził posiedzenie.  

 
O godzinie 15:20 posiedzenie komisji opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

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

na 2014 rok (druk nr 2/XXXVII);  
 

O godzinie 15:25 na posiedzenie komisji przyszła radna Ewa Dudar (4+1=5), 
 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmian w planie dochodów i wydatków 
dokonuje się ze względu na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale  
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność 
o kwotę 562 279,67 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”. Wpłynęło pismo  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym zwiększa się plan środków  
z Funduszu Pracy o 40 800,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów 
wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie, pełniących funkcję doradców klienta. Jednocześnie wyprowadza się z tego 
zadania środki własne powiatu, które zwiększają rezerwę ogólną budżetu powiatu. 
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty 
sportowe, na zadanie „Przebudowa boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2                   
w Gryfinie” o 53 100,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu 
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powiatu. Kolejne zmiany związane są z wnioskiem p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu otrzymanej 
premii dla pracodawcy, w związku z odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną  
w ramach programu „Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych”) i wydatków jednostki na zakup usług pozostałych o 544,07 zł.  
Następna zmiana dotyczy wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale  
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 22 000,00 zł, z przeznaczeniem  
na przeprowadzenie remontu w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, w celu likwidacji 
barier architektonicznych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 921-Kultura 
 i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wniosek 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
zwiększa się o 20 000,00 zł plan wydatków na zadanie „Budowa windy osobowej w budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na zadanie „Przebudowa boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie” oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, 
zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków między działami  
801-Oświat i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2013 rok (druk nr 3/XXXVII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok  (druk nr 4XXXVII); 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 
 
Ad.5  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że w związku z tym, że na 
komisji omawiany był temat dotyczący przechowywania, zabezpieczania i zachowania 
zimnego łańcucha preparatów szczepionkowych znajdujących się w aptekach na terenie 
powiatu gryfińskiego (radni mieli okazję zapoznać się z dokumentacją – stanowi zał. nr 3), 
wyszedł z propozycją, aby wystosować odpowiednie pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Farmaceutycznego w Szczecie w tym zakresie. Sprawa ta nie została ostatecznie rozwiązana 
(pomimo pism wysłanych przez przewodniczącego jak i samą komisję do odpowiednich 
podmiotów), występuje wiele wątpliwości i brak jest odpowiedzi na wiele pytań. W piśmie 
przesłanym przez Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecie brak jest 
informacji na temat sposobu postępowania np. w przypadku awarii prądu i przerwy w jej 
dostawie. Jeżeli komisja wyrazi zgodę, to pismo takie zostanie sporządzone przez 
przewodniczącego i przedłożone członkom komisji w celu jego akceptacji, będzie możliwe 
również wniesienie uwag bądź poprawek do jego treści. W związku z tym, że komisja 
zapoznała się z aktualnym stanem prawnym dot. monitorowania i przechowywania 
szczepionek oraz  zaciągnęła opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Gryfinie, doszła do wniosku, że należy zwrócić uwagę na to, że niektóre apteki z terenu 
powiatu mogą nie monitorować stanu tych szczepionek. Komisja wspólnie sformułuje 
przedmiotowe pismo, po jego akceptacji zostanie wysłane do  Wojewódzkiego Inspektoratu 
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Farmaceutycznego w Szczecie jako formalne pismo komisji. Komisja w przedmiotowym 
piśmie zwróci się o wydanie odpowiednich dyspozycji aptekom oraz o wysłanie do nich 
odpowiednich pism (gdzie zawarty będzie porządek prawny i będzie to uregulowane  
w sposób jednoznaczny). Postępowanie dotyczące przechowywania, zabezpieczania  
i zachowania zimnego łańcucha preparatów szczepionkowych powinno być takie same  
w podmiotach medycznych jak i w aptekach,  jak wiemy różni się jednak znacząco i należy  
tą kwestię uregulować. 
 
Radna Ewa Dudar przyznała rację przewodniczącemu, trzeba tą sprawę doprowadzić  
do końca i się tym zająć.  
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.30. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Sławomir Terebecki 


