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 PROTOKÓŁ NR 26/17 

  POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14:45 w siedzibie Starostwa 

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

zał. nr 1), Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Naczelnik 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. Posiedzenie 

otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził powołany przez komisję,  

do czasu przybycia przewodniczącego, zastępca przewodniczącego Jan Gładkow. Głównym 

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

Powiatu w Gryfinie.  

 

Ad. 2  
Porządek obrad 26. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

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

 

Ad. 3  

Protokół nr 24/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 19 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół nr 25/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 23 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Paweł Sławiński, który przejął 

prowadzenie obrad (5 obecnych). 

 

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

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji 

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVI); 

 

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 
omówiła załącznik do projektu uchwały, przedstawiający wykaz podmiotów, którym Rada 

może udzielić dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. Zarząd Powiatu zatwierdził listę zadań  

do dofinansowania na łączną kwotę 150 000,00 zł, stosownie do środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2017 r. Wśród dotowanych ostatecznie znalazło  

się pięć parafii rzymskokatolickich z terenu Powiatu, Gmina Widuchowa oraz jedna osoba 

prywatna. Dwa wnioski nie przeszły procedury formalnej tj. Parafia Rzymskokatolicka  

w Krajniku Górnym oraz Sołectwo Stary Kostrzynek. W pierwszym przypadku był to brak 

dokumentacji, natomiast w drugim przypadku nie był to podmiot uprawniony do złożenia.   

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 5/XXVI); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że projekt uchwały realizowany jest w związku z wprowadzoną w tym reformą 

oświatową. Powiat jest zobowiązany do dnia 31 marca podjąć uchwałę o dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Naczelnik dodała,  

że taka uchwała była już kilkakrotnie podejmowana, w zakresie uaktualnienia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych z terenu Powiatu, które były przekazywane do wiadomości 

Kuratorium Oświaty. Główne zmiany spowodowane są tym, że od 1 września w zastępstwie 

szkoły zawodowej pojawi się szkoła branżowa pierwszego stopnia. Dodatkowo nie będzie 

prowadzony nabór w szkołach specjalnych do gimnazjum, w okresie dwóch lat zostanie 

wygaszone. Zostają wszystkie szkoły, które do tej pory były prowadzone, natomiast gimnazja 

zostaną włączone do szkół podstawowych i tym samym zostanie szkoła podstawowa  

z oddziałami gimnazjum do wygaszenia.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy sprawa przebiega bezkonfliktowo w środowisku 

nauczycielskim. Zdaniem radnego nie powinno być nieprozumień. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że nie powinno.  

 

Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał o Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie  

przy ul. Niepodległości w kontekście umowy zawartej z Gminą Gryfino. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że jesteśmy w trakcie rozmów z Gminą 

Gryfino i zobaczymy do czego dojdziemy. Z jednej strony jest chęć wypowiedzenia umowy  

i przejęcie tego zadania, ale czy tak będzie, to Zarząd do końca nie jest jednomyślny.  

 

Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, czy jest obligatoryjny termin. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że jest trzy letni okres wypowiedzenia.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
dodała, że zgodnie z zawartym porozumieniem jest 36 miesięczny okres ze skutkiem  

na koniec danego roku szkolnego. 

 

Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał o głosy nauczycieli w tej sprawie. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że są podzielone.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
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III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok (druk nr 6/XXVI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2017 r. po stronie 

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

i załącznikami do niniejszego projektu uchwały.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zał. nr 4 projektu uchwały zapytał, czy zakup 

samochodu będzie realizowany w tym roku, czy są przeznaczone środki na utrzymanie auta 

oraz dla kogo ma być przeznaczony. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że na ten cel zostało zabezpieczone 

100 000,00 zł na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie. O terminie zakupu samochodu 

zadecyduje Zarząd Powiatu. 

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zał. nr 4 projektu uchwały zapytał dla kogo 

planowane jest zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania.  

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że środki zostały zabezpieczone   

na modernizację i rozbudowę obecnych sprzętów komputerów oraz serwerów w Starostwie.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zał. nr 4 projektu uchwały zapytał, czy kwota 

950 000,00 zł jest całą kwotą, jaką Powiat w tym roku będzie przeznaczał na zadanie 

„Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu 

poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego  

Sp. z o.o.”. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że są to środki zaplanowane. 

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zał. nr 4 projektu uchwały zapytał o zadanie 

pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej (termomodernizacja budynku w postaci 

docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o.)”. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej planuje się w budynku po warsztatach zawodowych przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest 

organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności 

zawodowej w szczególności przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Wniosek Powiatu  

o dofinansowanie  projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy  

ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” w ramach RPOWZ 2014-

2020 uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 366 565,41 zł. Skarbnik dodała, że na to zadanie  

na ten rok Powiat zabezpieczył w budżecie kwotę ponad 500 000,00 zł (udział własny). 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że Powiat jest przed podpisaniem umowy 

na to zadanie. Dodał, że są również na etapie rozmów z burmistrzami i wójtami w sprawie 

zatrudniania osób z ZAZ na terenach poszczególnych gmin. 

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zał. nr 4 projektu uchwały zapytał o powód 

zakupu kosiarki samobieżnej dla SOSW w Chojnie. 
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że jest to zadanie w planie finansowym 

SOSW w Chojnie, którzy zawnioskowali o ten sprzęt. Obszar jednostki wymaga koszenia. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017-2039 (druk nr 7/XXVI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Zdzisław Malik zapytał na jakim etapie jest budowa nowego szpitala. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że o tydzień zostało przesunięte 

przyjęcie ofert, ponieważ było bardzo dużo pytań, na które trzeba było udzielić odpowiedzi. 

Termin złożenia przesunięto na 6 marca.  

 

Przewodniczący Paweł Sławiński odnosząc się do dyskusji na temat opieki pielęgniarskiej  

w domach pomocy społecznych powiedział, że przedmiotem kolejnej sesji będzie stanowisko 

w tym zakresie. Dodał, że należałoby podjąć działania wzmacniające, żeby po podjęciu 

zostało przekazane rządzącym. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że większość ludzi, która siedzi blisko tych spraw 

medycznych nie interesuje się tym. Należałoby przedstawić twarde argumenty na podstawie 

Powiatu Gryfińskiego, czyli ile jest osób poniżej 40 punktów w skali Barthela. Jest to 

minimum przy którym powinna być zapewniona osobom chorym opieka specjalna. Taką 

opiekę powinien zapewnić zakład opiekuńczo-leczniczy. Jest pismo ministerialne sprzed 

około trzech lat, z którego wynika, że osoba poniżej 40 punktów w ww. skali nie powinna się 

znajdować w domu pomocy społecznej. Zdaniem radnego w domach pomocy społecznej 

znajdują się osoby, które przekraczają ten wskaźnik punktowy i nie powinny przebywać  

w palcówkach o takim charakterze. W nocy brak jest opieki pielęgniarskiej w takich 

miejscach.  W takiej sytuacji dom pomocy społecznej ma wyrzucić takie osoby, bo zgodnie  

z pismem ministerialnym nie powinien być, ale oni są. Pielęgniarka jest jedyną osobą, która 

może rozpoznać stan zagrożenia, zasygnalizować go.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że tą sprawą komisje będą się zajmować 

później. Dodał, że uczestniczył w Konwencie Starostów, który odbył się  

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wicewojewody. Zabierając głos 

przedstawił na forum konwentu między innym sprawę związaną z opieką pielęgniarską  

w domach pomocy społecznej. 

 

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że trzeba zająć się tym tematem i trzeba iść  

w tym kierunku, aby skłonić rządzących do zajęcia się sprawą i przede wszystkim zmianą 

prawa i znalezieniem środków na ten cel w Narodowym Funduszu Zdrowia. Stanowisko 

może być dobrym początkiem, które musi trafić w odpowiednie ręce, aby cały czas pilnować 

tematu oraz aby sprawa nabrała tempa i nie doszło do tragedii w domach pomocy społecznej.   
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Na tym zakończono 26. posiedzenie o godz. 14:45. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


