
 PROTOKÓŁ NR 11/15
WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 24 listopada 2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  13.30  podczas  wizytacji  inwestycji  drogowej  
na ul. Jagiellońskiej w Chojnie i trwało do 15.10 w siedzibie Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych  w  Chojnie.  W  posiedzeniu  udział  wzięło  5  członków  komisji  (lista
obecności- zał. nr 1), Sekretarz powiatu Barbara Rawecka. Posiedzenie otworzył, stwierdził
quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym tematem
posiedzenia była wizytacja inwestycji drogowej przy ul. Jagiellońskiej, wizytacja planowanej
inwestycji przychodni w budynku przy ul. Dworcowej 2 w Chojnie oraz analiza i opiniowanie
projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie 

Ad. 2 
Porządek  obrad  11.  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2.

Ad. 3 Wizytacja inwestycji drogowej na ul. Jagiellońskiej w Chojnie.

Komisja Ochrony Cywilnej (…) odbyła wizytację inwestycji  pn. „Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie”, która prowadzona była  od 15. kwietnia  
do  15.  października  2015  r.  Roboty  budowlane  wykonywała  firma  MALDROBUD  
Sp. z o.o., Sp. Kom. z Myśliborza, a nadzór inwestorski z branży drogowej prowadziła firma
KOMPLET-INWEST Spółka Jawna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość całej inwestycji
wynosiła 3 227 509,41 zł z tego:

 50  %  dofinansowania  z  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  
tj. 1 613 750,00 zł,

 30 % Powiat Gryfiński w kwocie 968 257,54 zł,
 20 % Gmina Chojna w kwocie 645 501,87 zł.

Ad. 4 Wizytacja inwestycji przychodni w budynku przy ul. Dworcowej 2 w Chojnie.

Komisja Ochrony Cywilnej (…) odbyła wizytację budynku przy ul. Dworcowej 2 w Chojnie,
w  której  planowana  jest  inwestycja  pn.  „Adaptacja  nieruchomości  należącej  do  Powiatu
Gryfińskiego  na  potrzeby  Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie  Sp.  z  o.o.”  Przedmiotem
inwestycji  jest  przebudowa pomieszczeń części  czterokondygnacyjnej  budynku w zakresie
parteru  i  III  piętra  oraz  budowa  szybu  windowego  i  montaż  windy  dla  osób
niepełnosprawnych.  Prace  budowlane  mają  na  celu  dostosowanie  układu  pomieszczeń  
do  potrzeb  nowych  użytkowników,  polepszenie  dostępności  obiektu  dla  osób
niepełnosprawnych oraz przystosowanie go do wymagań obowiązujących przepisów.
Funkcja obiektu ulega zmianie, w kondygnacji parteru wprowadza się funkcję usług zdrowia
–  poradnie  zdrowia,  na  pozostałych  kondygnacjach  pozostaje  funkcja  biurowo-
administracyjna. Zakres projektu obejmuje następujące prace budowlane:

 przebudowa  układu  pomieszczeń  parteru  oraz  III  piętra,  dostosowanie  układu  
do  potrzeb  nowych  użytkowników:  na  parterze  –  Zespół  Poradni  Przyszpitalnych
Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o..; na III piętrze - Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna filia w Chojnie (przeniesiona z parteru). ZPP Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie  Sp. z  o.o.  będzie się składać z 10 gabinetów w tym m.in.:  z gabinetu
urologicznego,  gabinetu  ginekologicznego,  gabinetu  laryngologicznego,  poradni
chirurgicznej wraz z gabinetem zabiegowym, poradni okulistycznej, gabinetów poz.
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 budowa  szybu  windowego  wewnętrznego  zlokalizowanego  w  części  parterowej
budynku  wraz  z  montażem  windy  osobowej  dostosowanej  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych,

 remont pomieszczenia sali obsługi klienta na I piętrze (wymiana posadzki, malowanie,
modernizacja instalacji oświetleniowej),

 wyburzenie  otworu  pod  projektowane  wyjście  z  klatki  schodowej  oraz  budowa
podestu i schodów zewnętrznych w celu zapewnienia ewakuacji z budynku,

 modernizacja instalacji c.o. na kondygnacjach objętych przebudową – dostosowanie
do nowego układu pomieszczeń,

 przebudowa  instalacji  wod.-kan.  na  parterze  –  dostosowanie  do  potrzeb  poradni
zdrowia oraz III piętrze,

 modernizacja instalacji elektrycznej,
 modernizacja instalacji teletechnicznej: komputerowej, telefonicznej – dostosowanie

do potrzeb użytkowników,
 przebudowa istniejącej instalacji ciepłowniczej i wodnej w piwnicy, w rejonie szybu

windowego,
 wydzielenie klatek schodowych ze względów p.poż. - drzwiami w klasie EI 30.

Ad. 5 Wizyta w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Chojnie.

Komisja Ochrony Cywilnej (…) odbyła wizytację w Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych  w Chojnie, przy ul. Podmurze 4a.

Ad. 6 

Protokół  nr  9/15  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 31 sierpnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.

Protokół  nr  10/15  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 21 października 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 7 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

I. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Informacji  
o stanie realizacji  zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym
2014/2015 (druk nr 3/XII);

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler powiedział,  że  radni  otrzymali  informację  
na poprzedniej sesji Rady Powiatu w Gryfinie. W razie pytań udzieli odpowiedzi.

- brak pytań;

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współ-
pracy  Powiatu  Gryfińskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  na 2016 rok
(druk nr 4/XII);
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Radny Tomasz Mirakowski zapytał o wysokość środków potrzebnych na realizację progra-
mu współpracy.

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że na realizację zadań w budżecie powia-
tu 2016 r. planuje się kwotę 168 000,00 zł.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi doty-
czącej Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XII);

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  złożona  skarga  przez  Pana
…………...* w dniu  28 września  2015 r.  w zakresie  punktu  5 w powiązaniu  ze  skargą  
z 18 sierpnia 2015r. na działanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w przedmiocie: nienale-
żytego wykonania zadań przez właściwe organy, naruszenia praworządności, między innymi
poprzez wydanie decyzji rozstrzygającej stan rzeczy, naruszenia słusznego interesu obywateli,
naruszenia zaufania obywateli do organów władzy, dotyczy postępowania administracyjnego
prowadzonego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie,  Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w sprawie wybudowanego pomostu na jeziorze Wełtyń.
Zgodnie z przepisem art. 232 § 2 i art. 256 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na
podstawie § 7 ust. 2 i § 18 ust. 1 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w  Gryfinie  (uchwała  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
Nr XX/161/2013 z dnia 23.01.2013 r.) do załatwienia takiej skargi uprawniony jest Starosta.
W punkcie 5 skarżący zarzuca Staroście brak właściwego nadzoru nad podległymi pracowni-
kami, którzy poprzez błędną ocenę właściwości organów oraz brak kompetencji przyczynili
się do uszczuplenia należności Skarbu Państwa (budżetu państwa). Zaznaczyć należy, że na
podstawie zgromadzonych dokumentów, stanowiących dowód w sprawie ustalono, iż sporny
pomost został wykonany przed rokiem 1974 przez rodziców ………………….* i w oparciu o
zapisy art. 133 ust.1 ustawy z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz.230) pomost
jest urządzeniem wodnym legalnym i nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na istnie-
jące w dniu wejścia w życie ustawy urządzenia wodne (zatem i pomosty). Pan ………………
* w myśl art. 237 § 3 oraz art. 238 § 1 kpa, jako osoba niebędąca stroną postępowania, która
wniosła skargę w sprawie indywidualnej, został zawiadomiony o sposobie jej załatwienia. Po-
informowano również skarżącego, że w każdej sprawie administracyjnej, a więc i w sprawie
nakazu rozbiórki, stosownie do dyspozycji art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjne-
go, może pochodzić wyłącznie od strony. Jeśli więc osoba trzecia domaga się wydania nakazu
rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, organ nadzoru obowiązany jest każdorazowo
ustalić, czy ma ona w tym interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa, a tym samym - czy jest
legitymowana  jako  strona  
w  sprawie.  Gdy  żądanie  rozbiórki  pochodzi  od  osoby  nie  będącej  stroną  w  sprawie,  
do takiego wystąpienia  należy zastosować tryb  przewidziany w art.  233 kpa,  co Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uczynił. Rozpatrując skargę Pana ……………..*
nie  stwierdza  się  naruszenia  przepisów  prawa  przez  Starostę  Gryfińskiego  
i uznaje, że nie wykazywał bezczynności w przedmiotowej sprawie. Rozpatrzył skargę zgod-
nie z przepisami prawa i regulaminem organizacyjnym starostwa. Zgodnie z opinią prawną
stwierdzono, iż do rozpatrzenia powyższej skargi w punktach od 1 do 4 stosownym organem
jest Wojewoda Zachodniopomorski, natomiast odnośnie puntu 6 Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowlanego. Zgodnie z zapisami Kodeksu postepowania administracyjnego skarga zo-
stała przekazana według właściwości do rozpatrzenia odpowiednim organom.
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*Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t. ze zm. w zw. z art. 1 ust. 1
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.).

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwo-
ju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 (druk nr 6/XII);

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Strategia jest dokumentem wymagal-
nym  przy  składaniu  wniosków  o  środki  finansowe.  Pierwsze  nabory  już  
się odbywają na remonty dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któ-
remu Powiat może pozyskać 3 mln zł. Są już przygotowane wnioski, do których trzeba dołą-
czyć Strategię.

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy to jest pierwsza tego typu publikacja.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że pierwsza Strategia była przygoto-
wana na lata 2001-2010 i bardziej była książką promocyjną Powiatu. Głównymi celami ujęty-
mi w Strategii jest budowa szpitala i specjalistki, rozwój oświaty ponadgimnazjalnej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem oświaty w kontekście kształcenia zawodowego, remonty dróg po-
wiatowych, ochrona środowiska w kontekście odnawialnych źródeł energii. Sekretarz dodała,
że Strategia może być aktualizowana, poza wyznaczonymi terminami, na wniosek 3 radnych,
250 mieszkańców Powiatu, w zależności od zmieniających się warunkowi potrzeb. Zostało to
zmienione na prośbę Komisji Budżetu i Gospodarki, pierwotnie w projekcie było 5 radnych.

Radny Tomasz Mirkowski zapytał, czy Powiat wystąpił do poszczególnych gmin o opinię 
w sprawie Strategii.

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka odpowiedziała,  że  Powiat  jest  zobligowany  
do  przygotowania  Strategii  w  oparciu  Strategię  Województwa  Zachodniopomorskiego,  
a gminy mogą się opierać na Strategii Powiatu i  wprowadzać swoje zapisy. W Strategii zosta-
ły generalnie wskazane zadania powiatu. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz ze zmianą.

V. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej
nieruchomości (druk nr 7/XII);

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  zgodnie  z  przepisami,  
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady powiatu.
W  tym  przypadku  proponuje  się  wyrażenie  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  
z przeznaczeniem na prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VI. Projekt  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie  przyjęcia  przez  Powiat
Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu za-
kładom  opieki  zdrowotnej  przeprowadzania  badań  specjalistycznych,  
w  tym  psychologicznych  oraz  obserwacji  szpitalnej  osób  stawiających  
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się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (druk 
nr 8/XII);

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  podjęcie  uchwały  umożliwi
aktualizację  porozumienia  zawartego  21  grudnia  2004  r.  pomiędzy  Wojewodą
Zachodniopomorskim,  a  Zarządem  Powiatu  w  sprawie  powierzenia  niektórych  zadań  
z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych  
i  obserwacji  szpitalnej  poborowych  dla  potrzeb  Powiatowej  Komisji  Lekarskiej.  Słowo
„poborowych” zastępuje się „osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej”. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2016 wyso-
kości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wyso-
kości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie od-
stąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 9/XII);

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler powiedział,  że  zgodnie  z zapisem ustawy  z dnia
20 czerwca  1997 r.  Prawo o ruchu  drogowym  –  Rada  Powiatu  ustala  corocznie  w drodze
uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi, za parkowanie pojazdów usuniętych
oraz  wysokość  kosztów  w przypadku  odstąpienia  od  usunięcia  pojazdu.  Na  każdy  rok
kalendarzowy  minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  ogłasza  w drodze
obwieszczenia,  w Dzienniku  Urzędowym  Rzeczpospolitej  Polskiej  ,,Monitor  Polski”
maksymalne stawki opłat.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację progra-
mu: „Aktywny samorząd” w 2015r. (druk nr 10/XII);

Sekretarz  powiatu  Barbara Rawecka powiedziała,  że  osoba niepełnosprawna zwróciła  
się  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  protezy  kończyny  dolnej  w  kwocie  15 500,00  zł.  
W  związku  z  brakującą  kwotą  na  ten  cel  został  zawarty  aneks  nr  8  do  umowy  
nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w wyniku, którego zachodzi potrzeba przyjęcia dodatkowych  środków
w kwocie 2 933,57 zł. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację progra-
mu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 11/XII);

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z podpisaniem Aneksu  
nr 9 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego
programu  „Aktywny  samorząd”  zachodzi  potrzeba  przyjęcia  drugiej  transzy  środków  
w  kwocie  61 077,37  zł  na  realizację  zadań  związanych  z  rehabilitacją  społeczną  osób
niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2015 r., tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia).
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli realizacji
projektu „Aktywizacja  wychowanków pieczy zastępczej  i  osób niepełnospraw-
nych  w  powiecie  gryfińskim  -  Razem  w  przyszłość”  (druk  
nr 12/XII);

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  Powiatowe  Centrum  Pomocy
Rodzinie  opracowało  projekt  pn. „Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób
niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim – Razem w przyszłość” w związku z ogłoszeniem
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie naboru wniosków  o dofinansowanie projektów
w ramach Działania 7.1 Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 
i  wykluczeniem  społecznym  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 219 680,00 zł.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 13/XII);

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka omówiła  zmiany do budżetu  powiatu  na  2015 r.  
na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

XII. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 30.09.2015 r. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.

Ad. 8 Sprawy różne, informacje i wnioski.

Radny Tomasz Mirakowski zwrócił się z prośbą o zamieszczenie, przy wejściu głównym 
do  Szpitala  Powiatowego  w Gryfinie  Sp.  z  .o.o.,  informacji  o  możliwości  skorzystania  
z  windy  znajdującej  się  z  tyłu  budynku.  Następnie  radny  zwrócił  się  z  prośbą  
do  przewodniczącego  komisji  o  odbyciu  wizyty  w  „Szpitalu  Powiatowym  w  Gryfinie”  
Sp. z o.o. w ramach posiedzenia komisji. 

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że takie posiedzenie zostanie zorganizowane 
w momencie kiedy zostanie udzielone pozwolenie na budowę nowego Szpitala.

Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 15.10.
 

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Paweł Sławiński
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