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 PROTOKÓŁ NR 28/17 

  POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:35 i trwało do 14:15 w siedzibie Starostwa 

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

zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka,  

Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, 

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

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 

Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 

uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  

 

Ad. 2  
Porządek obrad 28. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

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

 

Ad. 3  

Protokół nr 27/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 27 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016 (druk nr 3/XXVIII); 

 

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 przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 

2016, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Ogólnie zasoby pomocy społecznej w powiecie  

są bardzo duże: cztery domy pomocy społecznej na 403 miejsca, dwa warsztaty terapii 

zajęciowej po 30 miejsc w każdym, trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze na 74 miejsca, 

115 rodzin zastępczych, dwa rodzinne domy dziecka, dwa pogotowia opiekuńcze. Zasoby  

są całkowicie wystarczające do realizowania zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

Najważniejszym obecnie zadaniem jest powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych oraz powstanie w przyszłości środowiskowego domu samopomocy 

zabezpieczającego potrzeby osób psychicznie chorych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVIII); 

 

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 na ostatniej sesji zatwierdzana była przez Radę zmiana w strukturze 

wydatków, zwiększenie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje  

na dofinansowanie prac remontowych dla kościoła w Kołowie. Zarząd rekomendował  

dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r.  

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kołowie (wymiana dachu w krytycznym stanie oraz remont wieży). 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu gryfińskiego (druk nr 5/XXVIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na poprzedniej sesji została przyjęta 

uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu gryfińskiego. W której to uchwale zaplanowana była sieć od 1 września 2017 r.  

do 31 sierpnia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r., czyli zgodnie z wymogami ustawy został 

przygotowany projekt. Jednak ostateczna sieć powinna tylko być wskazana do końca 

września. Wojewoda jako organ nadzorujący wskazał zapis jako przekroczenie kompetencji 

Rady. Stąd należy uchylić zapisy paragrafu 4 i 6 w/w uchwały. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 6/XXVIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że do budżetu Powiatu zostają wprowadzone 

środki, jakie pozyska Powiat z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd”.  

W ramach programu finansowane będą czesne dla niepełnosprawnych studentów oraz dla 

osób niepełnosprawnych również w zakresie wydatków o charakterze bieżącym  

i majątkowym np. odpłatność z tytułu czesnego dla studentów osób niepełnosprawnych, 

naprawa protez. Projekt uchwały przewiduje zwiększenie po stronie dochodowej środków 

budżetu Powiatu o kwotę 169 705,35 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 

wydatków. Do projektu uchwały został załączone wymagane ustawą załączniki.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. 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/XXVIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmian łącznych 

nakładów, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań określonych dla zadania „Koszenie 

poboczy dróg powiatowych” wykazanego w załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć 

wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020”. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Widuchowa (druk nr 8/XXVIII); 

 

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o informacje zawarte w protokole z posiedzenia Rady 

Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 29 marca br., z którym 

Zarząd zapoznawał się na jednym ze swoich posiedzeń. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że z tego dokumentu wynikały dwie 

istotne informacje, dlatego również poprosili współudziałowca o oficjalne spotkanie. 

Oczywiście Rada Nadzorcza wyznacza swoje kierunki i nie jest tak, że oni wpływają. Odbyła 

się dyskusja nt. inwestycji i między innymi jeden z przedstawicieli Radny Nadzorczej, 

którego powołał Dom Lekarski wskazywał, że dobrze byłoby aby Powiat, jako 

współudziałowiec myślał o inwestycji dot. opieki długoterminowej, ponieważ opieka miałaby 

przynieść dochody, które pozwoliłyby szpitalowi na bieżąco spłacać kredyt na cele budowy 

szpitala. Powiat jest mimo wszystko odmiennego zdania i dlatego chcą się spotkać. Powiat 

zdaje sobie sprawę, że opieka długoterminowa jest ważna, natomiast dla nich cały czas jest 

ona w powijakach. Nie ma dokumentacji technicznej, zostały zakończone z Gminą Gryfino 

rozmowy, co do dzierżawy nieruchomości. Powiat uważa, że wystarczająco dużo czasu 

minęło aby rozpocząć inwestycję w szpitalu. Dodał, że rozumie pewne obawy, oni jako 

Powiat mają pewną misję i dla nich nie zawsze inwestycja musi się finansowo spłacić.  

Są podmiotem komercyjnym dlatego patrzą na poprawę warunków. Powiat sygnalizował,  

że dla nich różne koncepcje, co do finansowania, są dopuszczalne, nawet taka,  

że proporcjonalnie do udziałów stają się poręczycielami np. kredytu, jeżeli spółka nie radzi 

sobie ze spłatą kredytu w przyszłych latach. Dodał, że w tym kontekście widzą troszkę 

rozbieżności w tych kierunkach, bo też nie są w stanie, tak jak w różnych dziedzinach, 

zaprojektować tego, że faktycznie za rok czy za dwa będzie zupełnie inaczej w służbie 

zdrowia. Muszą temu sprostać, tym bardziej że Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywał informację w zakresie 

wyników finansowych spółki szpitala. Radni i Zarząd był wielokrotnie zapoznawany  
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z wynikiem finansowym spółki, gdzie za 2013 r,. za 2014 r., za 2015 r. był on dodatni.  

W jednym roku Spółka miała na plusie 150 tys. zł, w kolejnym 350 tys. zł. Takie wyniki 

pokazywały, że Spółka jak najbardziej ma zdolności. W 2016 r. nastąpiło załamanie i Spółka 

w rezultacie podejmując intensywne działania łącznie ze zmianą prezesa osiągnęła wynik 

minus 99 tys. zł. Pan Prezes powiedział, że nawet gdyby zwolniono by 11 pracowników  

to sytuacja szpitala nie ustabilizowała się, co jest oczywistą nieprawdą. Rocznie jest to koszt 

ok. 500 tys. zł. Generalnie istotną sprawą jest inwestycja w szpital. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy w czerwcu Radni mają szansę dowiedzieć się 

o wyborze Wykonawcy na inwestycję dot. budowy szpitala i sposobie jego finansowania. 

Radni wiedzą, że Powiat ma zabezpieczone na ten cel środki, jednak Radny nie wie, czy Pan 

Starosta ma do końca wiedzę, czy Dom Lekarski ma już te środki, który zwracał się do nich  

o zgodę na kredyt.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Dom Lekarski jest prowadzącym 

inwestycję w związku z tym wystąpili do Powiatu o tzw. zielone światło, aby mogli znaleźć 

bank lub inna instytucję finansową, która wspomogłaby ich w finansowaniu. Dodał, że on jak 

Zarząd zrobią wszystko, starają się pilnować harmonogramu, aby móc powiedzieć w czerwcu, 

że została wybrana firma i finansowanie zostało zapewnione. Dla Powiatu mimo wszystko 

priorytetem nie jest ZOL, choć jest ważny, tylko rozpoczęcie inwestycji i zakończenie jej 

zgodnie z harmonogramem w 2018 r. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Zarząd Powiatu planuje kontrolę w zakresie 

prowadzonej akcji profilaktycznej pn. „Biała Sobota”, wśród części wymienionych badań  

są takie, które zlecają lekarzy rodzinne typu morfologia, CRP.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Inwestycyjnego kontroluje sposób zgłaszania się osób 

rejestrujących się, bo mieli takie przypadki wcześniej, że jeszcze nie została ogłoszona akcja  

a była gotowa lista. Ponadto, żeby nie korzystały osoby, które uczestniczyły  

we wcześniejszych badaniach, jak również wybierają inne sołectwa w gminach, aby nie 

dochodziło do powtórzenia obszarów na których była przeprowadzana akcja w latach 

poprzednich. Starosta dodał, że może dojść do takiego powielenia, że np. chory mieszkaniec 

mógłby skorzystać z badań, o których Radny mówił, u swojego lekarza rodzinnego. Nasza 

oferta różni się tym, że mogą przyjść osoby, które nie korzystają ze systemu zdrowotnego,  

tj. nie są ubezpieczone. Głównym celem jest badanie mieszkańców pod kątem tego, co jest  

w programach zdrowotnych –  np. zapobieganie chorobom serca, chorobom wieńcowym.   

 

Radny Zdzisław Malik odnosząc się do wniosku i odpowiedzi Wydziału Zarządzania 

Drogami w zakresie utwardzenia warstwą frezu 2,6 km nawierzchni gruntowej drogi 

powiatowej Nr 1372Z na odcinku Baniewice – Lubanowo – Kunowo (przebiegającej przez 

las), powiedział że po odbyciu rozmowy z rolnikami są wstanie kruszywo, które dostaliby  

od Powiatu, we własnym zakresie rozgarnąć. Prośba jest taka, aby równiarka zepchnęła 

korzenie z tej drogi, przez 20-30 lat wycinali korzenie z tej drogi  a wiadomo, że każde 

obcięcie gałęzi odrasta z potęgą.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że monituje tę sprawę Wydział 

Zarządzania Drogami i Naczelnik chciał się upewnić, czy rolnicy podołają temu zadaniu. 

Zapewne Naczelnik spisze z przedstawicielami rolników porozumienie i zakresy zostaną 
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ustalone. Trzeba dokonać wizji lokalnej, bo czasami równiarka może dokonać więcej szkody 

niż pożytku.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do stanu nawierzchni dróg powiatowych zapytał, 

czy są jeszcze jakieś wnioski, które nie zostały uwzględnione w realizacji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nawet kiedy nie ma wniosków  

są czynione prace na drogach powiatowych. Pomimo tego, że Powiat jest dużym obszarem, 

jest zadaniowo podzielony na trzy części. Do każdego obszaru jest przypisany koordynator- 

pracownik, który praktycznie raz w tygodniu jeździ w teren. Dodał, że na bieżąco łatane  

są ubytki.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w piątkowym numerze Kuriera Szczecińskiego 

pojawił się artykuł dotyczący jednego z członków Zarządu Powiatu. Następnie zapytał,  

czy będzie składał w tym zakresie wyjaśnienia.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że sprawa dotyczy Pana Tomasza 

Siergieja. Starosta dodał, że nie wiadomo, kto miałby się ustosunkować do artykuły, 

ponieważ Panu Tomaszowi w artykule została przypisana funkcja przewodniczącego rady 

powiatu. Nie wie, czy Pan Tomasz Siergiej ustosunkuje się. Starosta dodał, że wpłynęło 

pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Przewodniczącego Rady o odwołanie  

z funkcji członka Zarządu. Ich zdaniem Pan Tomasz Siergiej nie powinien być członkiem 

Zarządu z uwagi na to, że zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Polska Hodowla Koni Sp.  

z o.o. Trzeba będzie się z tym tematem zmierzyć. Faktem jest że w rejestrach widnieje, jednak  

w odpowiednim czasie złożył ustne oświadczenie o rezygnacji ze spółki. Ponadto spółka się 

zawiązała, jednak nie rozpoczęła działalności gospodarczej. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski dodał, że Pan Tomasz Siergiej nie uzyskał 

żadnych przychodów z tego tytułu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że sprawa jest trudna i powinna być 

rozstrzygana przez sąd, czy właściwym jest stan prawny czy faktyczny. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że jeżeli Starosta na jego wniosek nie 

wykona czynności to jest jeszcze Wojewoda, jako nadzorujący. 

 

Radny Zdzisław Malik zapytał, czy spółka jest zarejestrowana na terenie powiatu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie – w Warszawie. Dodał,  

że zgodnie z prawem członek zarządu powiatu nie może być członkiem zarządu, rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego. Można sobie wyobrazić 

sytuację, gdzie na piśmie jest składana rezygnacja, a nie jest to fizycznie wykonane  

i wówczas osoba będzie cały czas widnieć w KRS. Jest ogólny pogląd, że w KRS jest zapis 

deklaratoryjny i nie wywołuje on żadnych skutków.  
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Na tym zakończono 28. posiedzenie o godz. 14:15. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 

 

 

 

 

 


