
 PROTOKÓŁ NR 9/15
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  14.00  i  trwało  do  14.40  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności
-  zał. nr 1), sekretarz powiatu Barbara Rawecka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie  w  Gryfinie  Marianna  Kołodziejska-Nowicka,  naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  Lucyna  Zawierucha,  naczelnik  Wydziału
Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień,  inspektor  w  Wydziale
Finansowo-Księgowym Wiesława Lidwin. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady
poprowadził przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była
analiza  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  IX  sesję  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  oraz
wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r.

Ad. 2 
 Porządek  obrad  9  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2.

Ad. 3 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział,  że  w protokole  dot.  służby zdrowia jest  mowa  
o lekarzu, który nie jest podany z imienia i nazwiska, ale łatwo można go spersonalizować.
Nie chce wchodzić w inne tematy,  według radnego ten protokół to puszka Pandory, który  
w przyszłości  odbije  się  czkawką.  Nie  mniej  wyraźnie  można  dojść,  o  jakim jest  mowa
lekarzu. Zdaniem radnego powinno zostać to wykreślone, ale jest to jego uwaga.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  stosowana  jest  taka  zasada,  
że  osobom  wypowiadającym  się  podczas  posiedzenia  przesyłany  jest  projekt  protokoły  
z  prośbą  o  autoryzację  ich  wypowiedzi.  Protokolant  nie  jest  od  interpretowania  
ani od weryfikowania wypowiedzi, a jedynie od ich odnotowania. 

Protokół  nr  7/15  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 22 czerwca 2015 r. został przyjęty większością głosów.

Protokół  nr  8/15  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 7 lipca 2015 r. został przyjęty większością głosów.

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

I. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2015/2016 placówek oświatowych

z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/IX);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Radna Tomasz Mirakowski  zapytał, czy któraś placówka jest jeszcze nie gotowa do roku
szkolnego 2015/2016.
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień od-
powiedziała,  że  szkoły  są  gotowe.  W  zakresie  własnym  szkoły  przygotowując  
się do kolejnego roku szkolnego poczyniły drobne remonty. Ponadto są prowadzone remonty
zewnętrzne, za które merytorycznie odpowiada Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych. 

Radna Tomasz Mirakowski zapytał, czy jest problem z podręcznikami.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień od-
powiedziała, że dla szkoły specjalnej zostały zamówione podręczniki, na które została przeka-
zana dotacja, więc nie powinno być z tym problemu. 

Radny Zdzisław Malik zapytał, jak wygląda sytuacja z kadrą nauczycielską do języków ob-
cych.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień od-
powiedziała, że  szkoły mają odpowiednią kadrę nauczycielską w tym zakresie. 

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

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr
4/IX);

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka  powiedziała,  że zgodnie  ze  statutem  powiatu
gryfińskiego  Komisja  Rewizyjna  przedstawia  Radzie  Powiatu  w  Gryfinie  sprawozdanie  
z okresowej realizacji rocznego planu kontroli.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

III. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  pomieszczenia  w  budynku  przy  
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieru-
chomości (druk nr 5/IX);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna
Zawierucha powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na okres
3 lat kolejnej umowy najmu pomieszczenia na parterze o powierzchni użytkowej 21,61 m2 
z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  –  usługi  finansowe  –  punkt
kasowy oraz działalność ubezpieczeniową. Z uwagi, że jest to kolejna umowa wymaga jest
zgoda Rady Powiatu w tym zakresie.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.
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IV. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady
Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia
zadań  i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  na  2015  r.  (druk  
nr 6/IX);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska –
Nowicka powiedziała,  że  Zarząd  PFRON  przyznał  Powiatowi  Gryfińskiemu  zwiększenie
środków  o  kwotę  63 941,00  zł.  W związku  z  tym,  iż  w  chwili  obecnej  największe  jest
zainteresowanie  osób  niepełnosprawnych  dofinansowaniem  do  zaopatrzenia  w  sprzęt
rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze,  a  posiadane  środki  na  to
zadanie  wystarczą  do  końca  lipca  br.,  proponuje  się  przeznaczyć  na  to  zadanie  kwotę
42 741,00 zł.  Jednocześnie pozostałą kwotę przeznacza się na dofinansowanie działalności
warsztatów terapii zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

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

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 7/IX);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym –
Wisława Lidwin.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że została przedłożona II wersja projek-
tu uchwały.  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i Zamówień Publicz-
nych zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Restauracja hi-
storycznego  obiektu  zabytkowego  -  Dom  Pomocy  Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju”,  jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice, na odcinku Trzcińsko-
Zdrój – Antonowice”. Przy realizowanej inwestycji w Trzcińsku-Zdroju wyszły dodatkowe
rzeczy, które mogą być kosztami niekwalifikowanymi. Zadanie z którego zostały przesunięte
środki ostatecznie w tym roku nie będzie realizowane, ponieważ koszt całej inwestycji wynosi
ok.  1  mln  zł,  natomiast  dofinansowanie  z  FOGR-u  zostało  przyznane  
na kwotę 97 tys. zł. Dodatkowo poinformowała, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Szczecinie  stwierdziło nieważność części uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w
Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, w kwestii
dotyczącej środków wolnych jak i nadwyżki. Stwierdzono, że w momencie kiedy wynik cią-
gniony jest ujemny nie można mówić o nadwyżce a raczej o wolnych środkach. Dlatego jest
zmieniany zapis z nadwyżki na wolne środki. Kwota pozostaje bez zmian. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VI. 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 uch-
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walenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  
na lata 2015-2039 (druk nr 8/IX);

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała,  że Kolegium Regionalnej  Izby Obra-
chunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Powiatu w
Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w/s zmiany uchwały Nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gry-
finie z dnia 29 stycznia 2015 r. w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Po-
wiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039. Zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i budże-
tu  powiatu  muszą  ze  sobą  korelować  i  w  związku  z  tym,  
że w poprzednim projekcie uchwały zastąpiono nadwyżkę wolnymi środkami,  to również  
w WPF należało dokonać tej zmiany. Pozostałe wartości nie uległy zmianie.
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków poli-
tyki  budżetowej  do  opracowania  budżetu  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok
(druk nr 9/IX);

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że został przedstawiony projekt uchwały
w  sprawie  określenia  kierunków  polityki  budżetowej  do  opracowania  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego  na  2016  rok.  Dodała,  że  pierwsze  punktu  projektu  nie  ulegają  generalnej
zmianie, natomiast zmienią są priorytety,  które powinny być realizowane w nadchodzącym
budżecie.  Przede  wszystkim nastawienie  jest  na sprawy związane  ze służbą  zdrowia oraz
inwestycje,  na  które  głównie  będzie  kładziony  nacisk  w 2016 r.,  co  nie  znaczy,  że  inne
inwestycje nie będą realizowane w miarę posiadanych środków. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VIII. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 30.06.2015 r. (druk nr 10/IX);

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zgodnie z wymogami Zarząd Powiatu
przedstawia dokonane wierzytelności bądź też rozłożenia na raty. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.

Ad.6 Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r.

Przewodniczący Paweł Sławiński  zapytał,  czy jest realna koncepcja budowy przychodni  
w budynku urzędu pracy w Chojnie.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jest to już realizowane. Obecnie są
na etapie projektowania i w tym momencie przygotowywana jest dokumentacja kończąca się
pozwoleniem na budowę.

Przewodniczący  Paweł  Sławiński  zapytał,  kiedy  planowane  jest  uzyskanie  pozwolenia  
na budowę.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka  odpowiedziała,  że do końca  roku powinno zostać
wydane pozwolenie na budowę. 
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Radny Zdzisław Malik zapytał, jak wygląda sytuacja dot. rozbudowy Szpitala Powiatowego
w Gryfinie.

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka  odpowiedziała,  że  również  jest  przygotowywana
dokumentacja. Zgodnie z informacją powinna być gotowa do końca października i wówczas 
zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. 

Wniosek nr BRZ.0012.2.9.2015.MR radnego Zdzisława Malika
- w imieniu mieszkańców m. Banie i m. Piaseczno złożył wniosek do Zachodniopomorskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z prośbą o wyremontowanie drogi wojewódzkiej 
na odcinku z m. Banie (od ronda) do m. Piaseczno, ze względu na zły stan nawierzchni. 

Przewodniczący Paweł Sławiński  powiedział,  że  w budżecie  powiatu zabezpieczona jest
część środków na rozbudowę szpitala. Na poprzedniej komisji padały stwierdzenia, że jest
przygotowywany harmonogram prac. Czy Zarząd Powiatu widział harmonogram prac i czy
może być on przedstawiony radnym.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka  odpowiedziała, że Dom Lekarski S.A. przedstawił  
punkt, który mówi o wykonaniu dokumentacji do 25 października br. Jest to właściwie począ-
tek, na który czekają, ponieważ on będzie decydował o tym, co będzie realizowane później.
W momencie kiedy będzie dokumentacja i pozwolenie na budowę, to wówczas dalsze zapisy
harmonogramu będą aktualne. Dlatego poczekamy.

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że dobrze.

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do wypowiedzi Pani Prezes z poprzedniego posie-
dzenia komisji, zapytał czy będzie powoływany zespół projektowy przy udziale pracowników
z Domu Lekarskiego S.A., Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz Starostwa Powiatowego w
Gryfinie.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie była obecna na poprzednim po-
siedzeniu i trudno jest jej się odnieść do wypowiedzi. Generalnie wygląda to tak, że jest pro-
jektant i w momencie w którym następują jakieś niedomówienia, ewentualnie pewne propo-
zycje, wówczas projektant doprasza osoby ze Starostwa Powiatowego, ze Szpitala. Oficjalne-
go zespołu nie ma i nie ma takiej potrzeby. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział,  że na ostatnim posiedzeniu Pani Prezes mówiła  
o izbie przyjęć, jako o jej modyfikacji. Zapytał, jakie są plany, ponieważ z jednej strony mówi
się o izbie przyjęć i chirurgii, z drugiej strony jest bardzo nieprecyzyjna wypowiedź Pani Pre-
zes „(…) Z posiadanych informacji wie, że Dom Lekarski S.A. zabezpieczy środki na takich
zasadach na jakich się zobowiązał i na pewno na dzień 30 grudnia 2016 r, będzie takie zabez-
pieczenie,  które  pozwoli  zakontraktować  w  takim  kształcie,  jak  jest  na  chwilę  obecną,  
tj. z chirurgią i ginekologią (…)”.

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że chodzi o oddział położniczy.

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że Pan Starosta zaznaczył, że „(…) I etap – mini-
malny w wysokości ok. 4,1 mln zł (blok operacyjny + OIOM), II etap – ok. 6,1 mln zł oraz
etap III tzw. ekonomiczny – ok. 20,5 mln zł (…)”.  Dodał, że kwota na I etap będzie zabezpie-
czona  w przyszłorocznym budżecie, bo w tym roku jest w budżecie 1 mln zł, który będzie
lub nie będzie potrzebny na tę inwestycję. Ponadto dodał, że z informacji, które zebrał 
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wynika,  że na jedno łóżko w szpitalu potrzebny jest  1 mln zł,  tak jest  to drogie.  Radny  
nie wie, co oni tutaj zamierzają.  

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w prezentacji została przedstawiona
budowa szpitala w formie modułowej. Pierwszym modułem ma być parter, w którym będzie
się mieścił OIOM + chirurgia. Kolejne moduły mogą być stawiane niezależnie później. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że czytał o tym tylko chciałby znać prawdę osta-
teczną w zakresie nowego szpitala.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że prawda ostateczna zostanie poznania
w grudniu, kiedy będzie pozwolenie na budowę.

Wniosek nr BRZ.0012.2.9.2015.MR przewodniczącego Pawła Sławińskiego do projektu
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok:
-  prośba  o wykonanie  remontu  ulicy  Willowej,  Łyżwiarskiej  oraz  Owocowej  w Chojnie  
ze względu na zły stan nawierzchni.

W tym momencie posiedzenie opuściła inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym –
Wisława Lidwin.

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka  poinformowała radnych, że Gmina Stare Czarnowo
podejmuje uchwałę o zmianie kategorii drogi, dawnej drogi nr 3. Tę drogę ma przejąć Urząd
Marszałkowski. Przepisy mówią o tym, że w momencie kiedy drogę przejmuje województwo,
to  województwo  oddaje  proporcjonalnie  drogi  niższej  szczeblem  jednostce  samorządu
terytorialnego, aczkolwiek z tego co widać Urząd Marszałkowski chce przekazać Powiatowi
nie 11, a 40 km dróg i wskazuje już te drogi.

Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 14.40
 

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Paweł Sławiński
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