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 PROTOKÓŁ NR 34/17 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 23 października 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:10 i trwało do 15:00 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 

Powiatu Roman Michalski, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Paweł 

Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  

na XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Porządek obrad 34. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

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

 

Ad. 3  

Protokół nr 33/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 18 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 2/XXXII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekty uchwał zostały 

przygotowane pod obrady ze względu na przepisy oświatowe. 

 

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

powiedziała, że został przedstawiony pakiet 8 projektów uchwał stwierdzających 

przekształcenie szkół. Zgodnie z założeniami reformy oświaty, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego na mocy przepisów do 30 listopada został zobowiązany do podjęcia 

uchwały stwierdzającej przekształcenie. Pakiet projektów uchwał dotyczy dwóch 

przekształceń szkół podstawowych w sektorze specjalnym z sześcioletnich na ośmioletnie. 

Następnie trzy przekształcenia dotyczą zasadniczych szkół zawodowych, które przeszły  

w szkoły branżowe I stopnia i szkoły działają z oddziałami dotychczasowych szkół 

zasadniczych. Dwa projekty uchwał dotyczą szkół przyspasabiających do pracy i jeżeli chodzi 

o cykl kształcenia to w tym przypadku nic się nie zmienia. Okres kształcenia był i jest 3 letni. 

Jedyną zmianą jest to, że od 2019 r. do tych szkół będę przyjmowani absolwenci szkół 

ośmioletnich, gdyż co dwa lata będzie wygasać gimnazjum. Dodała, że zmieniły się podstawy 

prawne i ustawodawca wykreślił zapisy z ustawy o systemie oświaty, jeżeli chodzi o te szkoły 

i zostały wprowadzone do nowej ustawy – Prawo oświatowe. Do tej pory szkoły 

przysposabiające do pracy były dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie 

umożliwia  uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Delikatnie 
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zostało to zmienione i skrócone, jest to trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 

przeznaczona wyłącznie dla uczniów przeznaczonych z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Jeden projekt uchwały stwierdza przekształcenie Policealnej Szkoły Zawodowej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Jest to szkoła dla 

potencjalnych uczniów, gdyż szkoła nie prowadziła nigdy naboru i funkcjonuje tylko  

na papierze. Okres nauczania się nie zmienia i wynosi maksymalnie 2,5 roku i będzie również 

taka możliwość, że po 2019 r. będą mogli być przyjmowani słuchacze, którzy ukończyli 

szkoły branżowe I stopnia. Projekty uchwał nawiązują do uchwał podjętych przez Radę 

Powiatu w kwietniu br.   

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk nr 3/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 4/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie 

(druk nr 5/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk 

nr 6/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

  

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

 w Gryfinie (druk nr 7/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk  

nr 8/XXXII); 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 9/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 

2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 

oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, 

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 10/XXXII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 

powiedziała, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu jest zobowiązana 

corocznie ustalić stawki opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz kosztów powstałych  

w momencie odstąpienia od usunięcia pojazdów. Podobnie jak w latach ubiegłych proponuje 

się przyjęcie maksymalnych stawek, które zostały ogłoszone w Monitorze Polskim w lipcu 

2017 r. Stawki różnicują się od 1 zł do 4 zł odnośnie ubiegłego roku. Zadanie to nie przynosi 

dochodów a wręcz przeciwnie dokłada się do usuwania i parkowania pojazdów. Od początku 

tego roku do końca sierpnia br. Powiat do zadania dołożył 28 231,33 zł. Dodała, że wydawane 

są decyzje dla osób będących właścicielami pojazdów w zakresie nałożenia kosztów  

za parkowanie i holowanie, niestety żadna decyzja w tym zakresie nie została ściągnięta. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

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

na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej 

przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 11/XXXII); 

 

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 projekt uchwały został przygotowany na wniosek p.o. dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, dotyczący użyczenia przez jednostkę 

lokalu chronionego dla swoich wychowanków. Umowa kończy się w listopadzie i zgodnie  

z przepisami wymagana jest uchwała Rady Powiatu na zawarcie kolejnej umowy, 

dostosowanej do umów zawartych z pozostałymi jednostkami, które użytkują ten obiekt. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków 

dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 12/XXXII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

Arkadiusz Durma. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że projekt 

uchwały dotyczy współpracy nawiązanej jakiś czas temu z nadleśnictwami. Niektóre odcinki 

dróg były wcześniej przekazywane, w tym przypadku dotyczy to 5 odcinków, co do których 

nadleśnictwa były zainteresowane przejęciem, ponieważ drogi stanowią enklawy leśne i służą 

wyłącznie gospodarce drogowej. Na okoliczność współpracy były zawierane porozumienia  

i stanowią materiał poglądowy do niniejszego projektu uchwały. Jednym z najważniejszych 

zapisów porozumienia jest to, że po przejęciu przez nadleśnictwa będą nadal dopuszczone  

do ruchu publicznego.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 (druk 

nr 13/XXXII); 

 

Od tegu momentu w posiedzenie uczestniczyła Sekretarz Powiatu – Barbara Rawecka. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że projekt 

uchwały dotyczy sprawy, która ma swój bieg. Dwa lata temu został podpisany list intencyjny 

z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i zapoczątkowana wówczas sprawa 

obejmuje budowę sieci dróg rowerowych na terenie województwa. Korytarze dróg 

rowerowych zaplanowanych przez Marszałka przechodzą przez Powiat Gryfiński to w tym 

roku na odcinku Gryfino-Szczawno zostanie rozpoczęta budowa ścieżki. Inwestorem 

wiodącym jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich i na mocy umowy 

partnerskiej Powiat dofinansowuje tę inwestycję w wysokości 7,5%, a dokładnie w kwocie 

73 120,00 zł płatną w dwóch transzach  z uwagi na to, że inwestycja jest dwuletnia. W tym 

roku będzie to do kwoty 11 184,00 zł. Jest to odcinek ścieżki 800 m i będzie stanowiło 

połączenie Gryfina ze ścieżką przebiegającą po nasypach kolejowych w m. Szczawno.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz 

Durma. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 14/XXXII); 

 

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

dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem i załącznikami do niniejszego projektu 

uchwały.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

XIV. 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 15/XXXII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt zmieniający wieloletnią prognozę 

finansową w zdecydowanej większości związany jest z zadaniami, które zostały 

przedstawione w projekcie uchwały budżetowej zmieniającej budżet. Mianowicie chodzi o to, 

że zostały wyprowadzone z WPF inwestycje, które były w zmianach ale w nakładach  

dot. 2017 r. Natomiast, jeżeli było założenie, że będą w latach następnych to te nakłady są. 

Zostały wprowadzone nowe zadania, a mianowicie budowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie 

– na 2017 r. zaplanowano kwotę 20 tys. zł oraz projekty realizowane przez jednostki 

organizacyjne i w niektórych pozycjach zmiany wielkości liczbowych związane  

z przesunięciem nakładów między poszczególnymi latami, bądź zmniejszenia nakładów 

ogółem. Szczegółowo zmiany zostały przedstawione w uzasadnieniu w odniesieniu  

do konkretnych pozycji, które uległy zmniejszeniu. Do projektu uchwały został dołączony 

wykaz przedsięwzięć już dokonanych projektowanych zmianach.  

 

Radny Tomasz Mirakowski poprosił o wyjaśnienie na co miałaby być wydatkowana kwota 

20 tys. zł przy realizacji zadania dot. rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że Pani Skarbnik nie powiedziała,  

iż w WPF podana jest cała inwestycja ujęta w okresie trzyletnim, tj. 20 tys. zł, 5 mln zł, 5 mln 

zł. Spółka Szpital Powiatowy w Gryfinie miała prowadzić tę inwestycję jako lider, bo tak 

były przygotowywane dokumenty, gdyż dla niej realizacja wyboru wykonawcy jest prostsza. 

Powiat przygotowując się obecnie do wyboru wykonawcy oprócz tego, że oczywiście musi 

postępować zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych musi mieć 

dodatkowy dokument tj. program funkcjonalno-użytkowy i jego opracowanie będzie 

kosztować 20 tys. zł. Jest to dokument wymagany ustawą i bez niego nie można ogłosić 

przetargu. Następnie dodał, że w dniu jutrzejszym będą mieli konsultacje z mecenasem i tak 

jak w przypadku ul. Armii Krajowej, wysyłają trzy dokumenty – zmiana w umowie 

trójstronnej i umowie dzierżawy, która mówi o sposobie przekazania przez Dom Lekarski tej 

części, która jest dla tej inwestycji nam należna. Kwota 1 850 000,00 zł wynika  

z dokumentów z tytułu historii rozwoju szpitala i ze względu na zmianę WPF chcieli pokazać 

radnym, ile Dom Lekarski ma jeszcze do zrealizowania w tej części inwestycji twardych.  

Z planu inwestycyjnego wynika ile zadań zostało zrealizowanych, a ile pozostało jeszcze  

do realizacji. Jest jeszcze kwestia dokupienia czterech pozycji sprzętu i jest to oszacowane na 

kwotę ok. 200 tys. zł. Z historii rozwoju Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” wynika,  

że bardziej im zależało, żeby szpital działał i miał na czym działać stąd też wcześniejszy 

zakup sprzętu, który pierwotnie miał być zakupiony dopiero teraz. Jeżeli niniejszy projekt 

uchwały Rady Powiatu zostanie podjęty, to tak jak odpowiadał w imieniu Zarządu  

na interpelację, w rezultacie zostało przygotowane pismo do Ministra Zdrowia w sprawie 

wsparcia finansowego, gdyż on dysponuje rezerwą, chcą to zasygnalizować i mają nadzieję, 

że radni włączą się w lobbowanie.  

 

Radny Zdzisław Malik zapytał, czy wykonawca na rozbudowę Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie nie został jeszcze wybrany. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Wykonawca został wskazany  

i w tamtym czasie Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” go nie wybrała. W założeniach 

Powiatu Spółka miała mieć na tyle dobrą kondycję, że zaciągnie zobowiązanie i w części  

w której nie dokłada się Powiat i nie inwestuje Dom Lekarski zrobi to Spółka „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie”. Dodał, że musi być zgoda wspólników i niestety jeden  

ze wspólników doszedł do wniosku, że dla Spółki będzie to zbyt duże obciążenie i nie podoła 

temu wyzwaniu i może to doprowadzić do zapaści w Spółce. W związku z czym zostało 

znalezione inne rozwiązanie i Powiat stał się liderem zadania. Byłby to pierwszy trwały 

majątek Spółki, a tak będzie to majątek Powiatu od początku do końca. Ma nadzieję, że Dom 

Lekarski nie wycofa się z tego rozwiązania, bo w rezultacie za swój wkład nabędzie udziały, 

ale nowe udziały i nie będzie miał prawa do majątku, tak jak nie ma praw do budynku  

przy ul. Armii Krajowej.  Dodał, że w tym rozwiązaniu też są pewny plusy, natomiast dla 

Powiatu niewątpliwie jest to duży wysiłek finansowy i zapewne będą musieli się wspomóc 

kredytem. Kontynuując poinformował, że cały czas Powiat płaci za służbę zdrowia od czasów 

kiedy funkcjonował Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, była to kwota 8 mln zł, teraz jest 

mniejsza, nie mówiąc o tej części gdzie udało się wynegocjować, aby wierzyciele odstąpili  

od części należności.  

 

Radny Zdzisław Malik zapytał o ile opóźni się czas rozbudowy Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że planowali, iż inwestycja 

rozpocznie się w grudniu, natomiast muszą pokonać pewne trudności administracyjne. Jest to 

kwestia wybrania firmy, która opracuje program funkcjonalno-użytkowy, aby ogłosić przetarg 

i dodał, że do miesiąca czasu. Ma nadzieję, że w grudniu uda się skutecznie przeprowadzić 

przetarg. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy można zapoznać się z projektem. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest do wglądu w Wydziale 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Powierzchnia wynosi ok. 1600 m2,  

do którego zostanie przeniesiony cały Szpital poza Odziałem Wewnętrznym.  

Do wykorzystania będą również pomieszczenia w starym budynku Szpitala. Dodał,  

że przekonywał wspólnika do tego, aby pierwszą inwestycją powinno być zwiększenie 

zakładu opieki paliatywnej do 20 łóżek. Obecnie jest 5 łóżek, a jest to działalność, która 

przynosi dochody.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

XV. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. 

(druk nr 16/XXXII); 

 

Przewodniczący komisji Paweł Sławiński powiedział, że informacja z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. zostanie przedstawiona na sesji. Dodał,  

że pozytywna uchwała nr CCXC.501.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia  

20 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, została dołączona do materiałów sesyjnych.  
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

- brak; 

 

Na tym zakończono  posiedzenie o godz. 15:00. 

  

 

Protokół sporządziła:  
 
Magdalena Romankiewicz 

 

  

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 

 


