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 PROTOKÓŁ NR 23/16 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15:30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 

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

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz naczelnicy 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 

poprowadził powołany przez komisję, na czas trwania posiedzenia, zastępca 

przewodniczącego Jan Gładkow. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 

projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  

 

Ad. 2  
Porządek obrad 23. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

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

 

Ad. 3  
Protokół nr 21/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 12 września 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół nr 22/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 24 października 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIII 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 

2015/2016 (druk nr 2/XXIII); 

 

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 została przygotowana informacja porównawcza z rokiem szkolnym 

2014/2015. Spadła liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych o 6 oddziałów, a tym 

samym o liczbę uczniów – 134. Naukę w liceum ogólnokształcącym wybrało 29,11%  

(2014/2015 – 30,90%), w technikum – 39,95%  (2014/2015 – 38,58%) a w zasadniczej szkole 

zawodowej – 30,94% (2014/2015 – 30,52%). W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym  

 rekrutacja była na poziomie stałym. Jak pokazał nabór – w roku szkolnym 2015/2016 – spora 

część uczniów wybrała szkoły kształcące w zawodzie. Pomimo, że proporcje te ulegają 

ciągłym wahaniom – wzrastają lub maleją na przemian, w ostatnich trzech latach daje się 

zauważyć korzystne zjawisko wyboru przez absolwentów gimnazjów – szkół zawodowych i 

techników. Młodzież w technikach kształciła się w sześciu zawodach technikalnych, 

natomiast w zasadniczych szkołach zawodowych uczniowie kształcili się w czternastu 

zawodach robotniczych. W informacji przedstawiono strukturę organizacji młodzieżowych 

szkół ponadgimnazjalnych w okresie ostatnich ośmiu lat szkolnych. Z porównania ogólnej 

liczby uczniów w latach 2008-2015 widać wyraźnie, że niezmiennie utrzymuje się tendencja 



2  

spadkowa uczniów pobierających naukę w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży, o 28 oddziałów mniej oraz 871 uczniów mniej. Jeżeli chodzi o szkoły dla 

dorosłych, to w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, odnotowano o dwa oddziały 

mniej oraz o 30 mniej słuchaczy. Odnosząc się do szkół specjalnych poinformowała,  

że sytuacja jest dość stabilna, niemniej liczba oddziałów spadła o jeden. Naczelnik dodała,  

że na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Gryfinie z filią w Chojnie, która udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu. Placówka realizuje swoje zadania poprzez diagnozę, konsultację, 

terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność 

profilaktyczną i informacyjną. Od roku 2014 placówka prowadzi zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego  

i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki  

w szkole. Poradnia zgodnie ze swoimi zadaniami prowadziła warsztaty dla rodziców,  

sieć współpracy dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia 

dla logopedów szkolnych i przedszkolnych, polonistów oraz socjoterapeutów. W obszarze 

realizacji zadań oświatowych wykonywanych na terenie Powiatu Gryfińskiego ważną rolę 

odgrywają również placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty, które rozszerzają 

ofertę edukacyjną oraz możliwości wyboru form kształcenia i opieki. Warunkiem udzielenia 

dotacji z budżetu powiatu jest złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów nie później 

niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Organ dotujący ustala  

w każdym roku wysokość miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia/wychowanka,  

w zależności od typu szkoły/placówki. Podstawę do naliczenia oraz przekazania transzy 

dotacji stanowi przekazana informacja o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, ustalona 

na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania. W roku szkolnym 2015/2016 dotację  

z budżetu Powiatu Gryfińskiego otrzymywały następujące szkoły i placówki oświatowe: 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

w Trzcińsku Zdroju, Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu. W 2015 r. została 

przekazana dotacja roczna w wysokości 114 467,55 zł, natomiast w roku bieżącym  

399 000,00 zł. Znaczna część tych środków zostanie przekazana na Niepubliczny Dom 

Wczasów Dziecięcych w Moryniu. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych 

oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem nakładów 

finansowych czynionych od wielu lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności 

technicznej oraz optymalizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono 

stałe działania dla poprawy bazy lokalowej oświaty, w tym m.in. wyposażano jednostki  

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Na remonty w roku szkolnym 2015/2016 wydano 

ponad 500 tys. zł. Odnosząc się do stanu zatrudnienia poinformowała, że w roku szkolnym 

2015/2016 było zatrudnionych 226 nauczycieli na 205,63 etatach, z czego 39,91% posiadało 

stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 43,02% posiadało stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele kontraktowi stanowili 16,29%  

a stażyści – 0,72%, zaś 0,05% zatrudnionych nauczycieli nie posiadało stopnia awansu 

zawodowego. Rok szkolny 2015/2016 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół 

osiągali znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów 

uczestniczyło w organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty konkursach 

przedmiotowych. Uczniowie rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania  
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w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi 

konkursach oraz przeglądach.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o bazę oświatową i o potrzebę wykonania remontów  

w placówkach oświatowych. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżebieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że baza została wyposażona, obiekty nie wymagają remontów, poza budynkiem 

w którym dawnej mieścił się internat SOSW w Chojnie. Dodała, że corocznie w placówkach 

odbywają się również remonty cząstkowe. W ciągu ośmiu lat było bardzo dużo 

realizowanych inwestycji, np. termomodernizacje obiektów, budowa wind, wymiana pokryć 

dachowych, wyposażania sal do nauki zawodów, remonty sal gimnastycznych, remonty 

instalacji centralnego ogrzewania itd.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, 

kwalifikacje do nauczania. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżebieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że wszyscy nauczyciele mają wykształcenie zgodne z kwalifikacjami. 

Naczelnik następnie poinformowała, że do wszystkich egzaminów obowiązkowych w maju 

2016 r. przystąpiło łącznie 275 osób, z tego: tegoroczni absolwenci – 199 osób, pozostali 

absolwenci z lat ubiegłych – 76 osób. Egzamin zdało 155 przystępujących tegorocznych 

absolwentów, co daje średnią zdawalność na poziomie 78,3% przy średniej zdawalności  

w kraju – 79,5% i województwie zachodniopomorskim – 76%. Średnia zdawalność  

we wszystkich typach szkół po poprawkach wyniosła 84,3% przy średniej zdawalności  

w kraju – 85% i w województwie zachodniopomorskim – 82%.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk 

nr 3/XXIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżebieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. określa 

współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Gryfińskiego, a organizacjami pozarządowymi  

w 2017 r.. W programie zostały ustalone priorytetowe działania publiczne wraz z wysokością 

środków. Ustala się zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane  

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie: kultury  

i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Na realizację zadań określonych szacuje się kwotę 1 700 000,00 zł (realizacja 

zadania - pomoc społeczna) oraz kwotę 95 000,00 zł (realizacja pozostałych zadań). 

Ostateczną wysokość środków na realizację programu współpracy określi Rada Powiatu  

w Gryfinie w uchwale budżetowej na 2017 rok. Program został poddany konsultacjom 
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społecznym, zgodnie z zobowiązującym w tym zakresie prawem. Nikt nie zgłosił się  

na konsultacje ani nie przesłał uwag. 

 

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 wyrażenia zgody  

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (druk  

nr 4/XXIII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 

Zawierucha powiedziała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła  

z wnioskiem o przekazanie działki nr 247/23 w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa 

lub o jej sprzedaż. Nieruchomość jest zajęta pod pas drogi publicznej krajowej nr 31 

i pozostaje we władaniu wnioskodawcy. Zasadne jest uregulowanie stanu prawnego zajętej 

pod drogę krajowej przedmiotowej działki poprzez jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym, 

na rzecz Skarbu Państwa.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 (druk nr 5/XXIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 6/XXIII); 

 

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 w związku z niewykorzystaniem środków PFRON na dwa zadania 

pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w kwocie po 5 000,00 zł,  

tj. finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych, a także na zadanie dot. likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się w kwocie 923,00 zł oraz dofinansowania turnusów 

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – 5 0000,00 zł, zachodzi potrzeba przesunięcia 

w/w środków na zadanie pn. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
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przepisów o 15 923,00 zł. Zaproponowane przesunięcia środków zostały zaakceptowane 

przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie  - Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 7/XXIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2016 r. po stronie 

dochodów i wydatków oraz po stronie rozchodów i przychodów, zgodnie z uzasadnieniem  

i załącznikami do niniejszego projektu uchwały.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VII. 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 8/XXIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że konsekwencją zmian uchwały budżetowej 

jest również zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmianie uległ, załącznik nr 1  

przedstawiający  podstawowe wielkości, ponieważ zmienił się deficyt, ogólna kwota 

dochodów i wydatków jak również przychodów i rozchodów budżetu powiatu. Skoro zostały 

zmniejszone nakłady na zadania inwestycyjne, a one były ujęte w prognozie, zatem w tych 

pozycjach także musiała ulec zmianie wielkość planowana w kolumnie „nakłady oraz limit  

w poszczególnych latach”.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że co roku jest taka możliwość,  

aby jednorazowo spłacić zaciągnięty kredyt. Jednak jednorazowa spłata spowodowałaby 

niemożność przeprowadzenia inwestycji, a mieszkańcy oczekują, że będą one jednak 

realizowane. Obecnie kredyt jest nisko oprocentowany i generuje niskie koszty, jednak  

w przyszłości może się okazać, że ze względu na zbyt wysokie koszty trzeba będzie  

go jednorazowo spłacić i ograniczyć się w inwestycjach, podobnie jak stało się z walutą 

frank.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Tomasz Mirkowski zapytał na jakim etapie jest inwestycja dot. gabinetów 

specjalistycznych w Chojnie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że trzy dni temu Pani Dorota 

Rydzewska-Sirant poinformowała, że część gabinetów specjalistycznych zostało już 

przywróconych, co prawda nie jest to lokalizacja taka, jaka docelowo powinna być,  

ale należało zorganizować inne pomieszczenia, żeby nie uciekł im kontrakt, dotyczyło to 

laryngologii i ginekologii. Starosta poinformował, że Zarząd na jednym z posiedzeń spotkał  
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się z Prezesem Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., gdzie oprócz osiągania planów 

finansowy na rok 2016, patrzono jakie są zagrożenia, bo większość szpitali w tym roku ma 

kłopoty z bieżącym funkcjonowaniem. Zarząd analizował, czy szpital osiągnie planowane 

założenia, które mają się przynajmniej oscylować koło zera. Brak specjalistki w Chojnie 

dałoby miesięcznie około 60 tys. zł straty i dlatego postulowano, aby tę sprawę jak 

najszybciej rozwiązać. Była obietnica, że będzie to w ciągu dwóch miesięcy i na razie 

połowicznie to rozwiązano, dwa gabinety powróciły, natomiast w lokalizacji lekarzy, którzy 

prowadzą prywatną działalność. W przyszłym roku nie będzie robionych konkursów przez 

NFZ, a jeżeli chodzi o nowe kontrakty to będą zawierane z podmiotami, które będą w sieci 

szpitali. Dodał, że w sieci szpitali znajdują się wszystkie szpitale powiatowe, jednak  

nie ze wszystkimi swoimi działalnościami. W przypadku szpitala powiatowego w Gryfinie, 

szpital ten łapie się ze wszystkimi swoimi działalnościami, gdyż udało się zachować 

wszystkie kryteria. NFZ przyjął sobie, że będzie to przedłużenie kontraktu na 2017 na okres 

pół roku wraz z zapłaconymi nad limitami. W połowie 2017 r. ma się zmienić zasada 

kontraktowania, tzn. będzie to już dotacja od wojewody. Nie będzie już konkursów i zyska się 

opiekę świąteczną i nocną. Świadczenie opieki nocnej i świątecznej przez szpital przynosiło 

kwotę ok. 1 mln zł i powinna być znaczna poprawa. Część podmiotów nie załapała się na 

włączenie do sieci, jednak nie oznacza to, że nie będą finansowane środkami publicznymi.  

W obszarach w których NFZ, czy Wojewoda będą widzieli potrzebę to będą ogłaszane 

konkursy. Finansowanie na przyszły rok ulegnie zmianie, nie ma jeszcze wiedzy, jak będzie 

wyglądała ustawa, bo jest w opracowaniu – POZ mają mieć obowiązek lub w dużej części 

posiadanie specjalistki. Chojna jest dosyć ciekawym przypadkiem, bo może dojść do 

konkurencji.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy są informacje z Domu Lekarskiego S.A. na temat 

planowanej inwestycji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o Dom Lekarski  

to mają dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, co prawda uważają, że nie powinno być problemu,  

a chodzi o częściową zapłatę za dokumentację. Powiat uważa, że są dwie możliwości 

rozwiązania tej sprawy, albo Dom Lekarski płaci od razu  albo płaci poprzez Szpital, jednak 

najpierw trzeba będzie podjąć uchwały o podniesieniu kapitału. Każde podniesienie kapitału 

zmienia proporcje udziału, a w związku z tym zmienia udział w finansowaniu inwestycji. 

Zarząd będzie przygotowywał spotkanie z Domem Lekarskim, aby się dowiedzieć na jakim 

etapie jest sprawa dotycząca złożenia wniosku o kredyt do BGŻ. Powiat będzie chciał 

wiedzieć w jakiej formie będzie to robione, czy będzie to robiła Spółka w Gryfinie,  

czy inwestycja będzie robiona przez Spółkę na gwarancjach wspólników, a spłacana  

w rezultacie z symulacji dot. rozbudowy opieki długoterminowej przynoszącej zyski,  

czy decydują się na wariant, że wspólnicy znajdują środki i je lokują w inwestycję, 

proporcjonalnie do udziałów. Odnosząc się do harmonogramu inwestycji poinformował,  

że jest realizowany i nie ma zagrożeń. Ostateczną koncepcję trzeba ustalić, wykonawca pod 

koniec stycznia powinien zostać wyłoniony i tego na pewno będą pilnować.  Powiat sam 

również się przygotowuje i muszą być gotowi na pewne ewentualne ryzyka, dlatego Wydział 

Gospodarki Nieruchomości miał wybrać geodetę, ponieważ z tej dużej działki chcą wydzielić 

działkę, na której ma powstać nowy budynek szpitala.  
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Wniosek Nr BRZ.0012.2.23.2016.MR radnego Zdzisława Malika 

- prośba o utwardzenie warstwą żużlu 2,6 km nawierzchni gruntowej w drodze powiatowej  

Nr 1372Z na odcinku Baniewice – Kunowo,  jadąc z m. Lubanowo w kierunku lasu.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15:30. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


