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 PROTOKÓŁ NR 21/16 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 12 września 2016 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do 13:40 w siedzibie Starostwa 

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

- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Przewodniczący Rady 

Roman Michalski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 

Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 

uchwał na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2  
Porządek obrad 21. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

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

 

Ad. 3  
Protokół nr 20/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 29 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk  nr 1/XX); 

 

- brak pytań; 

 

II. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XX); 

 

- brak pytań; 

 

III. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2016/2017 placówek oświatowych  

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

 

- brak pytań; 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 4/XX); 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zgodnie z wymogami statutowymi 

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z okresu, w którym przeprowadzała 

kontrole. Radnym została przekazana informacja w tym zakresie.  

 

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

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Gryfinie (druk  

nr 5/XX); 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych, 

zgodnie z zaleceniem Rady Powiatu, zajmowała się wnioskiem wójt Gminy Stare Czarnowo 

dot. rozwiązania stosunku pracy z radnym Arkadiuszem Łysikiem. Komisja odbyła  

w tej sprawie dwa spotkania. W jednym posiedzeniu uczestniczył radny Arkadiusz Łysik,  

w drugim wójt Gminy Stare Czarnowo wraz z zastępcą i radcą prawnym. Dodała, że Komisja 

zadając pytania kierowała się tym, czy powody nie wynikają z obowiązków radnego i czy nie 

był to główny powód odwoływania radnego. Po zbadaniu sprawy, w ocenie Komisji Spraw 

Społecznych, podstawą rozwiązania stosunku pracy z panem Arkadiuszem Łysikiem  

są zdarzenia związane z wykonywanym mandatem radnego. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 

drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino (druk nr 6/XX); 

 

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 nieruchomość oznaczona numerem 51/2 

stanowi drogę powiatową – ul. 9 Maja w Gryfinie. Do chwili obecnej nie została uregulowana 

sprawa własnościowa dlatego zasadnym jest uregulowanie tego poprzez przejęcie w drodze 

darowizny na rzecz powiatu mienia gminnego.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic 

Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 7/XX); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że na podstawie 

porozumienia Nr 1/P/ZD/2016 z dnia 14.01.2016 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie powierzył 

Burmistrzowi Gminy Chojna prowadzenie zadań zarządcy drogi z zakresu ustawy o drogach 

publicznych na ulicach powiatowych Klasztornej i Malarskiej w Chojnie w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie w oparciu o § 7 porozumienia strony 

zobowiązały się, w terminie do 30 września br., do podjęcia stosownych uchwał w zakresie 

zmiany kategorii dróg z powiatowej na gminną. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy uwzględnienia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie 

(druk nr 8/XX); 

 

Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w lutym br. 

została podjęta przez Radę Powiatu decyzja dot. pozbawienia niektórych odcinków dróg 

powiatowych i zaliczenia do gminnych. Było to następstwo uchwały sejmiku województwa 

zachodniopomorskiego w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej niektórych 

odcinków dróg wojewódzkich i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. W wyniku tej 

uchwały przekazano na rzecz powiatów gryfińskiego i myśliborskiego, trzy odcinki 

dotychczasowych dróg wojewódzkich. W przypadku Powiatu Gryfińskiego dotyczyło to 

dróg: nr 119 Radziszewo - Gardno (10,6 km), nr 121 Banie - Rów (9,3 km), łącznie  

ok. 19,9 km. Powiat korzystając z zapisów ustawy zmianującej ustawę o drogach pozbawił 

trzy odcinki dróg powiatowych i zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Możliwość 

automatycznego zaliczenia daje nowelizacja ustawy o drogach. Następnie Gmina Stare 

Czarnowo wezwała Radę Powiatu w Gryfinie pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. do usunięcia 

naruszenia prawa poprzez uchylenie w całości uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

nr XV/101/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Gmina 

podała takie argumenty, które w ich ocenie nie stanowią podstawy do uchylenia 

przedmiotowej uchwały. Wobec powyższego został przedłożony projekt dot. odmowy 

uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wzywający zarzucił w ww. uchwale 

niezgodność z prawem, w związku z tym, iż w ocenie wzywającego Rada Powiatu mogła 

podjąć uchwałę jedynie do odcinka byłej drogi krajowej nr 3 o długości 11,4 km, o którym 

mowa w uchwale Rady Gminy Stare Czarnowo nr X/75/2015 z dnia 7 września 2015 r.,  

a także, iż w ocenie wzywającego nie mogła przekazać Gminie Stare Czarnowo dróg  

o większej długości od tych, które Rada Gminy pozbawiła kategorii dróg gminnych. Dodał, 

że zgodnie z nowelizacją ustawy Powiat mógł przekazać taką samą długość dróg, jaką 

otrzymał od województwa zachodniopomorskiego. Przekazane dla Gminy Stare Czarnowo 

drogi nie spełniają kryteriów dróg powiatowych. Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

z dniem 1 stycznia 1999 r. ówczesne drogi krajowe i wojewódzkie, niezaliczone do dróg 

krajowych i wojewódzkich, stały się drogami powiatowymi.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na drogach 

gminnych i powiatowych (druk nr 9/XX); 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zostało zmienione uzasadnienie  

do projektu uchwały, zostało bardziej rozbudowane.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Powiat deklaruje kwotę w wysokości 500 tys. zł? 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Gmina Gryfino deklaruje również 

500 tys. zł, w momencie kiedy Powiat złoży wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 - 2019”, z przeznaczeniem  

na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie”.  
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Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że otwiera się 

dłuższa perspektywa współpracy z Gminą Gryfino, z uwagi na plany powiatu jak i gminy. 

Obecnie Gmina szykuje się  do zadania w ramach programu RPO, które obejmować będzie 

przebudowę dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T. 

Gmina planuje w tym zakresie m.in. przebudowę powiatowej ulicy Kolejowej w Gryfinie. 

Drugie zadanie będzie dotyczyło przebudowy dworca kolejowego, między innymi dróg 

powiatowych – ul. Sprzymierzonych i 1 Maja. Współpraca będzie się zacieśniać.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, na jaki okres jest przewidziana ta współpraca. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w ramach programu pomocowego 

na lata 2016-2019. 

 

Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że współpraca 

będzie się odbywać w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata  2016 – 2019. Nabór w tym programie trwa do 15 września br. i wobec 

wspólnych ustaleń Gmina składa wniosek na swoje ulica, a Powiat na ul. Armii Krajowej,  

bo są gotowi dokumentacyjnie. Nie wszystkie projekty mogą być do tego programu składane, 

muszą rozwiązywać problemy bezpieczeństwa ruchu. Na tę okoliczność zostaną podpisane 

porozumienia, które będą mówić o tym, że Powiat dofinansuje gminną inwestycję  

w wysokości 500 tys. zł a Gmina powiatową inwestycję w tej samej wysokości. Ma to swoje 

plusy, ponieważ wniosek jest oceniany wyżej, zostają przyznane dodatkowe punkty  

za współpracę. Stąd też taki projekt uchwały w tym zakresie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 10/XX); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie  - Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie w marcu 2016 r. zostały 

podzielone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Po analizie środków na poszczególnych paragrafach istnieje możliwość przesunięcia 

środków, które nie będą już wykorzystane, a z kolei na niektórych zadaniach ich brakuje. 

Ogółem środków do przesunięcia jest 11 779,20 zł. W jednym przypadku 

oferta Stowarzyszenia MOST była niższa od zaplanowanych na tym zadaniu środków, 

różnica wynosi 3 540,00 zł. Stowarzyszenie Amazonek z Chojny zrezygnowało z imprezy,  

na którą miały już przyznane środki - 3 239,20 zł. Dodatkowo 5 000,00 zł przesuwa  

się z turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, jako kwotę niewykorzystaną. 

Plan wydatków zwiększy się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na dofinansowanie 

likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych o kwotę  

2 700,00 zł oraz na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 9 079,20 zł. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie  - Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 11/XX); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 
powiedziała, że uchwała w przedmiotowej sprawie była podejmowana przez Radę Powiatu  

na wiosnę br. Uchwała została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wówczas 

zarzucono niekonstytucyjność, ponieważ dofinansowanie powiatu dla przedsiębiorców 

wynosiło 50% zadania a dla osób fizycznych 50% lecz nie więcej niż 4 tys. zł  Sprawa została 

uregulowana w paragrafie 3 niniejszej uchwały – „Wysokość dofinansowania wynosi 50 % 

kosztów rzeczywistych zadania określonych w § 2 ust. 4, nie więcej jednak niż 4.000 zł”. 

Dodała, że została również poprawiona sprawa z zakresu finansów publicznych. Wcześniej 

była mowa o finansowaniu, co było związane z tym, że środki winny być przekazywane  

z chwilą podpisania umowy. Praktyka była taka, że środki na kupno pieca, tak naprawdę były 

refundowane, czyli były przekazywane po zrealizowaniu zadania. Kłóciło się to z sobą, 

ponieważ nie było to finansowanie tylko refinansowanie. Zostało to doprecyzowane, zwrot 

następuje po zrealizowaniu zadania oraz na równi są traktowane osoby fizyczne i 

przedsiębiorcy. Następnie dodała, że obecnie jest jeden wspólny załącznik dla 

przedsiębiorców i osób fizycznych, w którym również zapis dot. oświadczenia o znajomości 

zasad udzielania dotacji. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, ile środków przeznaczonych jest na ten cel. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 

odpowiedziała, że zostało zabezpieczonych 36 000,00 zł na refinansowanie pieców oraz 

8 000,00 zł  na pompy ciepła.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 rok (druk nr 12/XX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2016 r., zgodnie  

z uzasadnieniem i załącznikami do niniejszego projektu uchwały.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2016-2039 (druk nr 13/XX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały przewiduje w załączniku 

nr 1 dostosować wielkości liczbowe do zmian w uchwale budżetowej. Załącznik  

nr 2 przedstawia zmiany związane z przedłożonymi wielkościami liczbowymi a załącznik  

nr 3 przedstawia przedsięwzięcia.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok 

(druk nr 14/XX); 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński - Wojciech Konarski. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zakłada w zakresie 

dochodów przyjęcie dochodów na poziomie przekazanym przez dysponentów tj. w zakresie 

przekazanej przez Ministra Finansów subwencji w zakresie dotacji na zadania zlecone  

i na zadania własne na poziomie informacji otrzymanych od Wojewody oraz pozostałe 

wielkości w zakresie dochodów skonstruować na podstawie wykonania oraz umów, decyzji 

itd. Zasadnicza kwestia związana z budżetem w paragrafie 2 dotyczy długu publicznego, 

którego Zarząd planuje nie przekroczyć do poziomu z 2013 r., tj. do kwoty 15,2 mln zł. 

Paragraf 3 uwzględnia planowanie po stronie wydatkowej budżetu kwoty na podstawowe 

utrzymanie administracji i zadania merytoryczne, a co najważniejsze przedstawia zadania 

inwestycyjne jakie powinny znaleźć się w projekcie budżetu. Zadania te wynikają z WPF,  

w której przedstawione są wielkości zadań na 2017 r. oraz na kolejne lata.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uznania się Rady Powiatu  

w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według 

właściwości (druk nr 15/XX); 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że do Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie wpłynęła dwukrotnie skarga mieszkańca Gryfina. Pierwsza skarga została 

przekazana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, druga bezpośrednio 

wpłynęła do tut. urzędu i była adresowana na Radę Powiatu w Gryfinie. Skarga dotyczy rowu 

melioracyjnego, jest to zadanie zlecone i w tym zakresie obie skargi zostaną przekazane  

wg. właściwości wojewodzie, ale zrobi to Starosta, który realizuje zadania zlecone. Z analizy 

treści skargi wynika również, że poza sprawą rowu melioracyjnego skarżący zarzuca bak 

kontroli właściwego organu nad sprawą odprowadzania ścieków do wód  lub do ziemi  

i skarga w części dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej zostanie przekazana do organu 

właściwego, którym w tym przypadku jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy zostało już udzielone pozwolenie na budowę dla 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że dokumenty zostały złożone, obecnie  

są w trakcie uzupełniania dokumentacji.  

 

 

Na tym  21. posiedzenie zakończono o godz. 13:40. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


