
 PROTOKÓŁ NR 6/15
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 25 maja 2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  15.00  i  trwało  do  15.30  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności
-  zał. nr 1), sekretarz powiatu Barbara Rawecka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie  w Gryfinie  Marianna Kołodziejska  –  Nowicka,  przewodniczący  Rady Powiatu  
w  Gryfinie  Roman  Michalski,  podinspektor  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk, członek Zarządu Powiatu. Posiedzenie otworzył,
stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym
tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu
w Gryfinie.

Ad. 2 Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2.

Ad. 3 
Protokół  nr  3/15  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i  Administracji  Zespolonej  z  dnia  12  marca  2015  r.  oraz   protokół  nr  5/15  posiedzenia
Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń  Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej z dnia  
27 kwietnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

I. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w    sprawie  rozpatrzenia  skargi  
na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie   (druk nr 2/VII);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  powiedziała, że skarga została złożona przez panią
odbywającą staż w Urzędzie Skarbowym. Skarga dot. dwóch elementów, tj. nieotrzymania  
w terminie  odpowiedzi  od  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu Pracy  w Gryfinie  na  pismo,  
w którym zwracała się o wydanie odpisów pism dot. odbytego przez nią stażu w Urzędzie
Skarbowym. Aczkolwiek odpowiedź do niej została wysłana w tym samym dniu, co pisała
skargę.  Druga  sprawa  dot.  tego,  że  skarżąca  nie  miała  wszystkich  dokumentów,  które
widniały w postępowaniu prokuratorskim, ale okazało się że Powiatowy Urząd Pracy nie był
w  posiadaniu  tych  dokumentów,  ponieważ  były  to  dokumenty  wewnętrzne  Urzędu
Skarbowego i również pani otrzymała odpowiedź, że nie jest to własność PUP. Z powyższych
powodów Komisja Budżetu i Gospodarki uznała skargę za bezzasadną. 

Komisja przyjęła   jednogłośnie   przedstawiony projekt.

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2014 (druk nr 3/VII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska –
Nowicka powiedziała, że zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie  
do 30 kwietnia  radzie powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu 
o  analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  i  demograficznej. Przedstawiane  zasoby  pomocy
społecznej obejmują infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe

1



na zadania własne  i zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane i finansowane bądź
dotowane  przez  Powiat  Gryfiński.  Zestawienia  obejmują  dane  o  osobach   i   rodzinach
korzystających  z  pomocy  społecznej  wykazane  w  systemie  CAS  –  (centralna  aplikacja
statystyczna)  oraz  dane  pozyskane  z  jednostek  organizacyjnych  powiatu  działających  
w obszarze pomocy społecznej.  

Komisja przyjęła   jednogłośnie   przedstawiony projekt.

III. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zwiększenia  I  transzy
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 4/VII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska –
Nowicka powiedziała, że w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
zachodzi  potrzeba  przyjęcia  uzupełnienia  I  transzy   środków  w  kwocie  4 468,39  zł 
na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie
Gryfińskim w 2015 r.

Komisja przyjęła   jednogłośnie   przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka.

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski.

Przewodniczący  Paweł  Sławiński  powiedział,  że  radni  otrzymali  dokumentację  
dot.  zbadania  okoliczności  odnoszących  się  do  ewentualnego  łączenia  funkcji  radnego  
i ławnika przez radnego Arkadiusza Łysika, stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Roman  Michalski powiedział,  że  prowadził  postępowanie
wyjaśniające  w  tej  sprawie.  Pismem  z  dnia  28  kwietnia  br.  z  up.  Wojewody
Zachodniopomorskiego dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli poinformowała, że wpłynęło
do urzędu wojewódzkiego zawiadomienie o konflikcie łączenia funkcji  radnego i  ławnika
oraz  wniesiono  o  wszczęcie  postępowania  wyjaśniającego.  Pismo  wpłynęło  do  Starostwa
Powiatowego w dniu 04 maja br.,  natomiast wcześniej wpłynęło drogą  email. Następnego
dnia,  tj.  30  kwietnia  br.  zwrócił  się  do  radnego  o  złożenie  wyjaśnień  w  tym  zakresie,
dołączając  przedmiotowe  pismo  z  urzędu  wojewódzkiego.  Jak  wynika  z  przedłożonej
dokumentacji radny udzielił odpowiedzi i dołączył kserokopie swojej rezygnacji, którą złożył
w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo w dniu 28.11.2014 r. (data wpływu), czyli w urzędzie
który rekomendował jego na ławnika Sądu Rejonowego w Gryfinie.  Przewodniczący dodał,
że  w  kolejnym piśmie  do  dyrektora  Wydziału  Nadzoru  i  kontroli  zwrócił  się  z  prośbą  
o przesłanie pisma zawierającego informację o możliwości naruszenia zakazu łączenia funkcji
przez radnego, które do nich wpłynęło. Z odpowiedzi dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli
wynikało, że nie może tego pisma przekazać, ponieważ było ono pisane przez osobę fizyczną
i nie stanowi informacji publicznej. Ponadto przewodniczący poinformował, że konsultował
się z radcami prawnymi w kontekście całej sytuacji. Istotną uwagą, którą należy wskazać, jest
to, że radny nie wykonywał w sposób fizyczny obowiązków ławnika, ani razu nie zasiadał
jako ławnik w żadnej  rozprawie sądowej,  nie  uczestniczył  w „spotkaniu rady ławników”.
Reasumując,  patrząc  na  wszystkie  dokumenty  nie  ma  podstaw,  żeby  przychylać  
się  do sugestii  dyrektora Wydziału Nadzoru i  Kontroli  o wygaśnięciu mandatu radnego.  
Z dokumentacji i fatów wynika, że w ocenie przewodniczącego rady nie ma konfliktu, radny
złożył  rezygnację  z  funkcji  ławnika,  której  nie  wykonywał  w sposób fizyczny.  Następnie
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przewodniczący  zaproponował  treść  projektu  pisma  do  dyrektora  Wydziału  Nadzoru  
i Kontroli, które w przypadku akceptacja komisji stałych, zostanie skierowane. 

Po  zapoznaniu  się  z  całą  dokumentacją  dot.  zbadania  okoliczności  odnoszących  
się  do ewentualnego łączenia funkcji radnego i ławnika przez radnego Arkadiusza Łysika,
przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący  Paweł  Sławiński:  Kto  z  Państwa  radnych,  po  zapoznaniu  się  z  pełną
dokumentacją  dot.  radnego  Arkadiusza  Łysika  uważa,  iż  do  naruszenia  zakazu  łączenia
funkcji nie doszło, a sprawa została wyjaśniona w wystarczający sposób?
Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Komisja  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  i  Administracji  Zespolonej
jednogłośnie uznała,  że  z  wyjaśnień  złożonych  przez  radnego  Arkadiusza  Łysika  oraz
ustalonych okoliczności  wynika,  iż  do naruszenia zakazu łączenia  przez  radnego funkcji  
nie doszło, a sprawa została wyjaśniona w wystarczający sposób.

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył podinspektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk 

oraz Członek Zarządu Powiatu Tomasz Siergiej.

Przewodniczący  Paweł  Sławiński  powiedział,  że  na  wniosek  radnego  Tomasza
Mirkowskiego została uzupełniona informacja dot. zabezpieczania świadczeń medycznych  
na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego.  Następnie  przewodniczący  zapytał  radnego,  czy
przygotowana odpowiedź jest wystarczająca. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że odpowiedź jest nie wystarczająca i w związku 
z  tym złożył  pisemne zapytania do Zarządu Powiatu,  stanowiące  zał.  nr 4  do protokołu.
Następnie  odczytał  odpowiedź  naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego z dnia 20 maja br. na wniosek radnego w tym zakresie.

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że informacja dot. zabezpieczania świadczeń
medycznych  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego  będzie  ponownie  przedmiotem  kolejnego
posiedzenia komisji.

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu zapytał,
czego dot. informacja w/s dostosowania pomieszczeń „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”  
Sp.  z  o.o.  do  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego  działalność  leczniczą.  Dodał,  że  od  2016  r.  szpitale  mają  dostosować
pomieszczenia do wymagań unijnych. 

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler  odpowiedział,  że  pracownik  Wydziału  „GN”
przygotował zestawienie, jakie wymogi szpital spełnia, a jakie nie. 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy dużo środków potrzeba na takie zmiany.

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że bardzo dużo.

Członek Zarządu Tomasz Siergiej powiedział, że szpital spełnia wymagania w ok. 30%. 
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Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że jest pewne zagrożenie.

Członek  Zarządu  Tomasz  Siergiej  powiedział,  że  zagrożenie  jest  olbrzymie.  Działania
Zarządu  i  Rady  są  chyba  również,  aby  zmusić  wspólnika  szpitala  do  inwestowania  
i rozbudowy, o czym się mówi od tamtego roku. Dodał, że informacja jest dość szczegółowa 
i wskazuje na braki występujące w pomieszczeniach szpitalnych.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler  odpowiedział,  że  informacja  zostanie  radnemu
przekazana. 

W tym momencie posiedzenie opuścił podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk.

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu zapytał,
o  informację  w/s  udzielania   dotacji  celowych  podmiotom fizycznym na  dofinansowanie
zadań dot. zakupu i montażu pieców gazowych w budynkach mieszkalnych w Gryfinie.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w ramach uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie określającej zasady udzielania dotacji celowej ze środków finansowych powiatu
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jest możliwość
wspomożenia  osób,  które  chcą  np.  wymienić  ogrzewanie  na  ekologiczne.  Wnioskodawcy
muszą  spełnić  określone  warunki.  Wnioski  składane  są  do  sierpnia,  a  rozpatrywane  
w kolejnym roku. 

Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 15.30.
 

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Paweł Sławiński
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