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PROTOKÓŁ NR 46/14 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 15.35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz skarbnik powiatu Izabela Świderek, naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Waldemar Derkacz. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący Sławomir Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była 
analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz 
wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. 
 
Ad.2 Porządek obrad 46 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołu z 44. i 45. posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół z 44. posiedzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół z 45. posiedzenia w dniu 09 lipca 2014 r. 
 
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesj ę Rady Powiatu  

w Gryfinie.  
 

I.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVIII).  
 
- brak; 
 
II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2014 rok (druk nr 3/XXXVIII);  
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w zaproponowanym projekcie uchwały 
zostały zmienione dochody ze względu na przyjęcie dotacji stanowiących pomoc finansową 
między innymi gminy Mieszkowice, gminy Chojna. Ponadto zostały zmienione kwalifikacje 
wcześniej zawartych w budżecie dotacji, w związku z podjęciem  uchwał. Obie sprawy dot. 
wspólnej z gminami realizacji zadań na drogach powiatowych. Została zwiększona powiatowi 
część subwencji ogólnej w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne na cele edukacyjne. Została również 
włączona darowizna pozyska z fundacji PGE w kwocie 1 300,00 zł z przeznaczeniem  
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
Skarbnik poinformowała, że zostały dokonane zmiany w obrębie  realizowanych projektów  
z udziałem środków unijnych, zostały zachowane udziały procentowe w poszczególnych 
źródłach finansowania. Po stronie wydatkowej zostały uwzględnione te zmiany, które 
wpływają na zakres dochodów realizowanych przez powiat. Została zabezpieczona kwota 
20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Dotacja ma stanowić 
część wkładu własnego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Goszkowie. Zostały dobezpieczone środki w kwocie 50 000,00 zł  na zakup materiałów  
i wyposażenia, w związku realizowaną inwestycją w internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. W projekcie uchwały została również ujęta kwota 
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5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
gminy Chojna na pomoc dla rodzin z Lisiego Pola, poszkodowanych w pożarze. Ponadto 
zostały włączone środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł, po stronie dochodowej  
i wydatkowej, stanowiące finansowanie projektu złożonego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podejmowania wszelkich działań mających na celu 
minimalizację przemocy w rodzinie. Z uwagi, że projekt ma być od września realizowany 
nastąpiła konieczność włączenia środków na sesji sierpniowej. Skarbnik dodała, że są to 
najważniejsze zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały, zmiany zostały ujęte  
w części opisowej i tabelarycznej.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał skąd wynika kwota dofinansowania  
zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Goszkowie oraz kto będzie dokonywał zakupu tego samochodu. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że postępowanie wraz zakupem 
samochodu będzie dokonywało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie. Na zakup samochodu została przekazana dotacja z PFRON  
w wysokości 80 000,00 zł. Pozostała kwota będzie pochodziła z wkładu własnego 
stowarzyszenia oraz z przekazanej przez powiat dotacji (po 20 000,00 zł). Stowarzyszanie 
musi spełnić warunki ściśle określone przez PFRON. Samochód będzie typu bus, 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku były zakapowane 
samochody dla jednostek organizacyjnych powiatu i ich wysokość po przetargu opiewała  
na kwotę 112 000,00 zł i 120 000,00 zł.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
III.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30.06.2014 r.  (druk nr 4XXXVIII);  
 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 
IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Chojna (druk nr 2/XXXVII);  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 
Waldemar Derkacz. 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział, że w dniu  
11 sierpnia br. w Lisim Polu gm. Chojna miał miejsce pożar budynku mieszkalnego. Dach 
budynku spłonął, a pomieszczenia zostały zalane wskutek gaszenia pożaru. W związku z tym, 
że była już wcześniej udzielana pomoc w podobnych sytuacjach, został przedłożony projekt 
uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 
Waldemar Derkacz. 
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Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.46.2014.MR  przewodniczącego Sławomira Terebeckiego  
- prośba o ponowienie zapytania do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego w Szczecinie, w związku z brakiem odpowiedzi na stanowisko Komisji  
z dnia 9 lipca 2014 r., w sprawie  sposobu i obowiązku monitorowania temperatury 
preparatów szczepionkowych w aptekach z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Radna Ewa Dudar odnosząc się do odpowiedzi od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie na wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających 
do zabezpieczenia przejścia przez tory kolejowe w okolicy ul. Andersa w m. Gryfino,  
(w której powołują się na brak środków), powiedziała, że jej zdaniem należałoby złożyć apel 
do gminy Gryfino. Sprawa robi się poważna w kontekście remontu ulicy Łużyckiej  
w Gryfinie. Niestrzeżone przejście przez tory kolejowe przy ul. Andersa funkcjonuje,  
nie tylko w obrębie ulicy Andresa ale w kilku innych miejscach. Zdaniem radnej samo 
zapewnienie PKP o wzmocnieniu kontroli  nie zapobiegnie czemukolwiek. Przez kolejne 
kilka następnych dni radna będzie ustalała formę apelu do gminy, żeby również się 
zainteresować nad zamontowaniem kładki.  
 
Członek Zarządu Roman Rataj powiedział, że jest przeciwny aby apelować w tej sprawie 
do gminy Gryfino. Jest to zadanie kolei.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że jest problem przechodzenia z m. Żórawki. Mieszkańcy 
zgłaszają problem i nie można przejść obojętnie.  
 
Członek Zarządu Roman Rataj powiedział, że należałoby poinformować Straż Ochrony 
Kolei, ponieważ tylko oni są władni do podejmowania jakichkolwiek kontroli. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że kontrola ani karanie nie jest sposobem na rozwiązanie 
problemu. Po to są jednostki samorządu terytorialnego, aby wspierały w takich momentach.  
 
Członek Zarządu Roman Rataj powiedział, że próbować zawsze można, ale jego zdaniem 
spotka się to z niepowodzeniem. 
 
 Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że trudno, ale jeśli coś się wydarzy, to niech ktoś weźmie 
za to odpowiedzialność. Skoro mieszkańcy zgłaszają problem to radni są od tego,  aby sprawę 
zgłaszać dalej. Dodała, że przygotuje taki apel i trzeba planować jakieś środki na przyszłość.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że widzi dwie drogi. Jedna to taka,  
aby uszczelnić kontrolę i uniemożliwi ć przechodzenia przez tory kolejowe. Pomysł radnej 
Ewy Dudar idzie w tym kierunku, aby w jakiś sposób stworzyć społeczności możliwość 
legalnego przejścia.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że gmina Gryfino musi się tym zająć, ponieważ mieszkańcy 
Żórawek nie mają tak naprawdę bezpiecznego dojścia drogą do m. Gryfino. Trzeba byłoby 
się zastanowić z radą miejską, czy jest kwestia przejścia kolejowego przy ul. Andersa,  
czy trzeba ludziom zbudować chodnik albo wyznaczyć jakiś odcinek terenu, aby mogli 
bezpiecznie dojść do miasta. Uwagi i sugestie, które trafiają do radnej nie są bez znaczenia  
i skoro ludzie zaczynają o tym mówić, widać że zaczyna się robić problem.  
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Wniosek nr BRZ.0012.2.46.2014.MR radnej Ewy Dudar  
- w związku otrzymaną odpowiedzią na swoje zapytanie dot. przedłożenia szczegółowych 
informacji w sprawie funkcjonowania internatów, które znajdują się na terenie powiatu 
gryfińskiego, zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o zorganizowanie spotkania,  
w którym uczestniczyłaby radna, kierownik internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie, przedstawiciel 
Zarządu, bądź Wydziału „EK”. Radna ma wątpliwości, co do odpowiedzi dotyczącej 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie, ponieważ informacje w niej zawarte są rozbieżne  
z informacjami, jakie do radnej trafiają od osób trzecich (pracowników, uczniów, związku 
zawodowego). 
 
Ad.5  Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
 
 - brak; 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.30. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Sławomir Terebecki 


