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 PROTOKÓŁ NR 13/16 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.25 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 

- zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. Posiedzenie otworzył, 

stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym 

tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie oraz  

 

Ad. 2  

 Porządek obrad 13. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3  

 

Protokół nr 12/15 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 21 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2015 r. (druk nr 2/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 r. 

(druk nr 3/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 4/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk  

nr 5/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 6/XIV); 

 

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

na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie nieruchomości zabudowanej 

znajdującej się w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino, działka nr 162/1 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na rzecz PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie,  

ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego (druk nr 6A/XIV); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że  Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  

z o.o. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

ustanowienie służebności przesyłu na działce oznaczonej nr 162/1 obręb 3 miasto Gryfino 

pod planowaną inwestycję rozbudowy Szpitala. Niniejsza służebność ustanowiona zostać  

ma na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie  

i każdoczesnego jej następcy prawnego. W chwili obecnej węzeł znajduje się w istniejącym 

budynku Szpitala, natomiast nowopowstały będzie obsługiwał dwa budynki.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 7/XIV); 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. 

  

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa 

wystawiła pozytywną opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. Opinia 

zostały radnym przedstawiona. Dodała, że radni otrzymali zmienioną wersję projektu 

uchwały, która od pierwotnej wersji ulegała zmianie. Zmiany wynikały z zaistniałych sytuacji 

w okresie w zasadzie po rozpoczęciu nowego roku budżetowego. Zaistniała konieczność 

zabezpieczenia nowego pieca dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.  

Zadanie było planowane gdyż była obawa, że piec ulegnie awarii, natomiast było  

to planowane w rezerwie ogólnej o charakterze inwestycyjnym. Ostatecznie zostało  

to zabezpieczone, jako wydatek w planie finansowym Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, który to będzie to zadanie nadzorował. Poza tym zostały dokonane 

ostatnie zmiany mające charakter autopoprawki. Szczegółowy zakres został radnym 

przedłożony. Konkretnie chodzi o zabezpieczenie kwoty w wysokości 120 tys. zł, jako 

wkładu własnego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Gryfinie, które planuje przystąpić do realizacji zadania związanego z budową windy 

w obiekcie przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie.  

 

Radny Zdzisław Malik zapytał o deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego. 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że deficyt budżetowy został 

oszacowany na poziomie 2 630 000,00 zł. Źródłem jego pokrycia, zgodnie z projektem 

uchwały budżetowej, ma być zaciągnięty kredyt w kwocie 2 mln zł i wolne środki w kwocie 

630 000,00 zł. Natomiast w związku z dużym zakresem przedsięwzięć inwestycyjnych 
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planowanych do realizacji w roku bieżącym, kredyt który miałby być zaciągnięty związany 

jest z zadaniami inwestycyjnymi. Głównie związanymi z drogami powiatowymi ale również  

z adaptacją nieruchomości na potrzeby działalności medycznej, tj. przygotowanie obiektu  

do rozszerzenia działalności o poradnie specjalistyczne w Chojnie.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy w projekcie budżetu Powiatu zostały ujęte wpływy 

ze sprzedaży majątku Powiatu.  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że generalnie wpływy z majątku 

prognozowane są w roku bieżącym, natomiast w kolejnych okresach są one niwelowane.  

Jest to rodzaj wpływu, na który Powiat nie miał wpływu. Jest to każdorazowo planowane  

w roku następnym, bądź w tym przypadku w roku bieżącym, natomiast zawsze jest to tak 

oszacowane, że gdyby z jakiś powodów nie udało się wypracować tych wpływów,  

to każdorazowo przy końcu roku budżetowego są korygowane. Dodała, że zostało to ujęte  

w dziale 700, w paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 831 129,50 zł. Opracowany 

projekt budżetu w opiniach RIO spełnia wszelkie wymogi ustawowe, a więc rezerwy  

są w poziomach mieszczących się w granicach ustawowych, jak również wynik operacyjny, 

tzw. nadwyżka operacyjna, która w przypadku Powiatu wynosi ponad 5,5 mln zł, pomimo 

deficytu budżetowego. Ponadto Powiat spełnia indywidualny wskaźnik zadłużenia, mimo 

prowadzonych i zaplanowanych zmian. Dodała, że zazwyczaj praktyka jest taka, że RIO  

po raz wtóry tego nie opiniuje i opinia jest wiążąca do pierwszej wersji.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz ze zmianami. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk 

nr 8/XIV);  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 

obligatoryjnym dokumentem, uchwalanym równolegle z uchwałą budżetową. W związku ze 

zmianami w projekcie uchwały budżetowej, zmianie uległa WPF. Załącznik nr 1, definiujący 

wszelkie wielkości finansowe, został dostoswany do zmienionych kwot w uchwale 

budżetowej. Zmiany głównie dotyczyły roku 2016, ale niektóre z nich miały konsekwencje  

w późniejszych okresach. Załącznik nr 2, który definiuje na podstawie jakich wartości były 

planowane kwoty w załączniku nr 1, również został dostoswany do zmienionych kwot.  

W przypadku Powiatu prognoza sięga 2039 r., z uwagi na to, że w 2007 r. został zaciągnięty 

kredyt konsolidacyjny na taki okres spłaty i zgodnie z przepisami należy skonstruować WPF. 

Natomiast załącznik nr 3 wskazuje przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji, których 

okres realizacji wykracza poza rok budżetowy. Zostały wskazane działania bieżące, jak 

również planowane do realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych, które Powiat 

planuje przeprowadzić, kontynuować bądź rozpocząć w 2016 r. Wszystkie zadania zostały 

podzielone, co do kwot w poszczególnych okresach budżetowych, również ze wskazaniem 

kwoty nakładów łącznych okresu realizacji. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz ze zmianami. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Romana 

Michalskiego poinformowała, że w dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynęło do Rady Powiatu 

poprzez Przewodniczącego Rady wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały  
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Nr XII/74/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę Gryfińskiego (informacja przekazana radnym w wykazie pism na XIV sesję 

Rady Powiatu). Wzywającym jest osoba, która złożyła ww. skargę, a Rada Powiatu uznała ją 

za bezzasadną. Przewodniczący proponuje zająć stanowisko, iż ze względu na to, że nie ma 

obowiązku udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie, taka odpowiedź nie będzie 

formułowana, ponieważ Rada Powiatu w tym zakresie zajęła już stanowisko jw. (uchwała  

Nr XII/74/2015 Rady Powiatu w Gryfinie). 

 

 

 Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 13.25. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 

 


