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 PROTOKÓŁ NR 7/15 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 22 czerwca 2015 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16.15 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), skarbnik powiatu Izabela Świderek, przewodniczący Rady Powiatu  
w Gryfinie Roman Michalski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz-Bień, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 
Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 6/15 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 25 maja 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki 
wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej 
(druk nr 2/VIII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wystąpiła  
z wnioskiem o wyrażenie zgody o przyznanie minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela. Zmiana wynagrodzenia obejmuje 5 nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, co skutkuje w skali miesiąca wzrostem wynagrodzeń zasadniczych 
1110,00 zł brutto dla tych nauczycieli, czyli średnio o 222,00 zł brutto na etat. Powyższa 
regulacja może zostać wykonana po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chojna (druk nr 3/VIII); 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Centrum Kultury w Chojnie złożyło wniosek do projektu budżetu  
na 2015 rok o wsparcie finansowe realizacji zadania pn. Dni Integracji. W 2015 roku Dni 
Integracji odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2015 r. w Chojnie, a całkowity koszt zadania 
wynosi ok. 34 tys. zł. Dodała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie wnosi pod obrady Rady Powiatu 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna w kwocie  
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5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury – Dni Integracji 
2015.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o Międzynarodową Organizację Douzelage, której 
Chojna jest członkiem. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że jest to organizacja zrzeszająca  
po jednym mieście z każdego państwa Unii Europejskiej. Chojna jest jedynym polskim 
członkiem tej organizacji.   
 
Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że prezydentem Douzelage jest pan Cezary 
Salamończyk, który jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 
Dodał, że pozyskują bardzo dużo środków zewnętrznych, bardzo dużo uczniów bierze udział 
w wyjazdach, są liczne wymiany międzynarodowe.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
 i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna (druk nr 4/VIII); 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
Arkadiusz Durma 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  
z tym, że Gmina Chojna partycypuje w kosztach przebudowy ul. Jagiellońskiej w Chojnie 
powstał zamysł przekazania Gminie materiałów rozbiórkowych pozyskanych w trakcie 
przebudowy ww. ulicy w postaci kostki brukowej oraz destruktu bitumicznego. Wartość 
materiałów rozbiórkowych wynosi 134 895,00 zł.  
 
Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał o wykorzystanie kostki bazaltowej. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że z tej 
kostki wykonywane są uzupełnienia między chodnikiem a jezdnią. Część z kostki zostanie 
wykorzystana do tego celu, część pozostanie do wykorzystania przy kolejnych inwestycjach.   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

Arkadiusz Durma 
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2015 rok (druk nr 5/VIII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że II wersja projektu uchwały wynika  
z tego, że została podjęta decyzja o zmianie sposobu finansowania zadania pn. „Restauracja 
historycznego obiektu zabytkowego - Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. 
Pierwotnie płatnikiem wspólnie realizowanego zadania przez Powiat i Stowarzyszenie „Dom  
z Sercem”, miało być Stowarzyszenie, a środki z budżetu miały zostać przekazane w formie 
dotacji. Obecnie zadanie będzie realizowane również w takim samym zakresie, przez tych 
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samych wykonawców, tylko płatnikiem będzie Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W związku 
z tym środki przesuwane są do planu finansowego Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, który merytorycznie będzie sprawował kontrolę nad realizacją 
zadania. Druga zmiana ma również związek z działaniami skierowanymi do osób 
niepełnosprawnych. Chodzi o inwestycję, która zaplanowana została również, jako dotacja  
w wysokości 250 000,00 zł. Środki mają zostać przeznaczone na dostosowanie obiektu przy 
ul. Szczecińskiej w Gryfinie na potrzeby osób niepełnosprawnych. W związku z ogłoszonym 
przetargiem i otwarciem ofert okazało się, że najniższa oferta jest o 120 000,00 zł wyższa  
niż środki zaplanowane. Natomiast z uwagi na to, że wkład własny w zadaniu dot. inwestycji 
w Trzcińsku-Zdroju był wyższy, kwota 120 000,00 zł jest przesuwana na zadanie 
inwestycyjne. Zmieniony został charakter tych środków, stają się one wydatkami 
majątkowymi i tracą status dotacji. Następnie Skarbnik omówiła zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok, opisane w uzasadnieniu i w części tabelarycznej do projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2015-2039 (druk nr 6/VIII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że dokument planistyczny musi być 
zgodny z budżetem i wielkościami w nim zawartymi ustawowo w obrębie wyniku budżetu 
jak również źródeł jego pokrycia. W związku ze zmianą wielkości planistycznych w uchwale 
budżetowej w tym zakresie również dokonywane są zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej, które zostały odzwierciedlone w zał. nr 1 do uchwały. W załączniku nr 2 zostały 
doprecyzowane objaśnienia, które stanowią o tym, jakie wielkości w jakich okresach 
wpływają na budowę prognozy do roku 2039. Natomiast w załączniku nr 3, który obrazuje 
wykaz przedsięwzięć zarówno o charakterze zadań bieżących jak też majątkowych, zostały 
doprecyzowane bądź termin ich realizacji bądź też łączne nakłady jeżeli była taka potrzeba. 
Ponadto wprowadzono nowe zadania m.in. został włączony projekt realizowany z udziałem 
środków zewnętrznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pn. „Od praktyki 
do pracy 2” w ramach programu Erasmus+. Natomiast niektóre zadania zostały z dokumentu 
wyłączone m.in. projekt planowany do realizacji ze Środków Norweskich przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Środki zostały przesunięte na działalność bieżącą 
jednostki. W wyniku dokonanej przez jednostki analizy okazało się, że niektóre z zadań  
nie spełniają definicji ustawowej przedsięwzięcia i z tej uchwały zostały wyłączone.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, na jakiej podstawie tworzy się wieloletnią prognozę 
finansową. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że ustawa mówi o tym, że wieloletnia 
prognoza finansowa ma być realna. Buduje się ją obligatoryjnie dla okresu bieżącego i trzech 
okresów do przodu. Ma obejmować okres najdłużej funkcjonującego zadłużenia w jednostce 
samorządu terytorialnego. W tym przypadku jest to kredyt konsolidacyjny zaciągnięty  
w 2007 r. do 2039 r. Jeżeli chodzi o realność prognozy to można ją szacować w zakresie roku 
bieżącego i przyszłego. Niestety jednostki samorządu terytorialnego nie mają realnego 
wpływu na to, jak ustawodawca kształtuje źródła finansowania. Stosunkowo niedawno były 
dokonywane zmiany w prawodawstwie, które w znaczący sposób wpłynęły na sposób 
planowania środków a mianowicie ustawy podatkowe. Wprowadzenie ulg np. na dzieci,  
czy zmiana sposobu rozliczania takowych ulg i umożliwienie odzyskania środków nawet 
jeżeli faktycznie nie zostały przez podatnika zapłacone, wpłynęło na to, że udział jednostek 
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samorządu terytorialnego, generalnie w wielkościach bezwzględnych jest niższy. Tego 
ustawodawca z wyprzedzeniem nie podaje, chociaż taki obowiązek istnieje. Nie dosyć,  
że z wyprzedzeniem to jeszcze z kalkulacją ewentualnych ubytków. Tego nie ma i w tym 
zakresie nie jest w stanie takiej prognozy w sposób spełniający warunki realności utworzyć. 
Podstawą budowania prognoz w większości przypadków są dane historyczne.  
Nie ma wielkości makroekonomicznych przesyłanych odgórnie, które pozwalałyby 
kształtować prognozę. Chociaż ustawa obliguje sferę rządową do tworzenia takich prognoz, 
do których jednostki samorządu terytorialnego powinny się odnosić, czego niestety również 
nie ma.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 7/VIII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie  
do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdania zostały dostarczone 
Radnym w ustawowym terminie oraz przedłożone do zaopiniowania Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Szczecinie. Opinie również zostały przekazane w materiałach. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 8/VIII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie 
Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2014 r., które zostało 
przesłane RIO w celu zaopiniowania. Komisja Rewizyjna w dniu 15 maja br. po dokonaniu 
oceny wykonania budżetu wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. W obu przypadkach RIO 
wydało pozytywne opinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

VIII. Sprawozdanie z prac Zarządu Pwoiatu w Gryfinie (druk nr 1/VII); 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, dlaczego Zarząd postanowił zrezygnować z utrzymania 
certyfikacji ISO 9001 w Starostwie Powiatowym.  
 
Wicestarosta Grfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Starostwo Powiatowe w Gryfinie było 
od 3-4 lat objęte ISO. W tym czasie zostały wypracowane standardy w urzędzie  
i ze względów finansowych zrezygnowano z ISO. Standard w urzędzie nie ulegnie obniżeniu.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jakie składniki majątku ruchomego użytkowane przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zostaną zlikwidowane. 
 
 
 



5 

Wicestarosta Grfiński Jerzy Miler odpowiedział, że każda jednostka organizacyjna powiatu 
musi uzyskać zgodę Zarządu na dokonanie likwidacji składników majątkowych oraz 
wcześniej pozytywną opinię komisji ds. oceny składników. W tym przypadku były to zużyte 
meble, kserokopiarka, które nie nadawały się do użytku.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy umownie jest ustalone, że Gmina Chojna przekaże 
część środków do wspólnej przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Chojnie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że Gmina zobowiązała przekazać 
swoją partycypację w tym zadaniu w 3 ratach. Pierwsza rata już wpłynęła. Inwestycja 
finansowana jest w ramach środków pozyskanych ze „Schetynówki” oraz z budżetu Powiatu  
i Gminy Chojna. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, w jaki sposób jest powoływana komisja przetargowa 
do przeprowadzenia postępowania.  
 
Wicestarosta Grfiński Jerzy Miler odpowiedział, że w skład komisji wchodzą merytoryczni 
pracownicy Starostwa, w składzie 4-5 osób. 
 
Radny Tomasz Mirakowski poprosił o udzielenie szerszej informacji nt. podpisania przez 
Zarząd umowy z firmą „BAGRAS” ze Szczecina na świadczenie usług przechowywania  
na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że obowiązkiem Starosty  
jest wyznaczenie parkingu strzeżonego, na którym tego typu auta mogą być przechowywane  
do czasu znalezienia właściciela samochodu albo do czasu zakończenia procedury 
postępowaniem sądowym.  
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.7.2015.MR radnego Tomasza Mirakowskiego 
odnosząc się do pisma znak: BRZ.0012.2.6.2015.MR Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego, zwrócił się z prośbą o możliwość zapoznania  
się z opinią radcy prawnego wskazaną w w/w piśmie. Jednocześnie zapytał, czy zostało 
skierowane pismo do przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, które złożył na komisji w dniu 
25 maja 2015 r. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.7.2015.MR radnego Tomasza Mirakowskiego 
odnosząc się do pisma znak: BRZ.0012.2.6.2015.MR Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, jak wyglądają 
konsultacje z lekarzami Podstawowej Opieki Medycznej w ramach których są wyłaniani 
lekarze specjaliści na akcję profilaktyczno-medyczną pn. „Biała Sobota”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski. 
 
Radny Tomasz Mirakowski w związku z protokołem (upublicznionym na stronach 
internetowych) z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej 
przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach przez 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w dniach od 2 do 8 września 2014 r., (fragment 
protokołu, s. 23-25, stanowi zał. nr 3), zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o podjęcie 
kroków, tak aby Stowarzyszenie „Pod Dębami”, prowadzące Dom Pomocy Społecznej  
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w Dębcach, zakupiło aparat EKG oraz zapewniło całodobową opiekę pielęgniarską 
mieszkańcom Domu (pismo znak: BRZ.0012.2.7.2015.MR). 
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.7.2015.MR przewodniczącego Pawła Sławińskiego w imieniu 
Prezesa Zarządu „Samopomoc Chłopska Gminna Spółdzielnia w Chojnie” zwrócił  
się z prośbą o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na remontowanej obecnie  
ul. Jagiellońskiej w Chojnie. Przewodniczący zaproponował postawienie oznakowania 
objazdu do firm znajdujących się na zamkniętym odcinku ww. ulicy.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jakie są podejmowane działania w zakresie promocji  
 i turystyki Powiatu Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na początku roku miało miejsce 
spotkanie z burmistrzami i wójtami gmin z terenu Powiatu Gryfińskiego. Została podjęta 
próba stworzenia formy prawnej w postaci najprawdopodobniej utworzenia stowarzyszenia 
gmin i przedsiębiorców, która miałaby za zadanie koordynowanie działań promujących 
powiat, powstania wspólnej oferty oraz tzw. produktów turystycznych. Ostatnio zostało 
zorganizowane spotkanie, na które zostali zaproszeni przedsiębiorcy zajmujący się 
restauratorstwem, hotelarstwem, prowadzący agroturystykę, stadninę koni. Ponadto zostali 
zaproszone osoby z nadleśnictwa i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach. Obecnie  
są zbierane deklaracje. Dodał, że jest zamysł utworzenia stowarzyszenia, w skład którego 
weszłyby wyspecjalizowane osoby mające na względzie promocję powiatu i wykorzystanie 
jego walorów przyrodniczych i historycznych. Dla przykładu podał bardzo dobrze działające 
w zakresie promocji i turystyki regionu Stowarzyszenie Słowian i Wikingów w Wolinie oraz 
Fundację Hoteli Kołobrzeskich skupiająca prawie wszystkie hotele w Kołobrzegu. Dodał,  
że równolegle robiona jest strategia, w przypadku kiedy nie wyszłoby utworzenie 
stowarzyszenia, gdyż byłby to dokument, który mogliby wykorzystywać wszyscy, a przede 
wszystkim do ewentualnego starania się o pozyskanie środków zewnętrznych. Na chwilę 
obecną nie ma reklam promujących, zachęcających turystów do zwiedzania danych regionów. 
Prowadzone są działania na przyszłość i może w 2016 r. stowarzyszenie mogłoby zrobić  
promocję, czy reklamę.  
 
 
Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 16.15. 

  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 

 


