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Protokół Nr II/2002 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
w dniu 19 grudnia 2002r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.15.                     
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1) 
oraz zaproszeni goście:  

- Jadwiga Szulc – Skarbnik Powiatu, 
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu 

 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, pani Gabriela 
Kotowicz. 
 
Tematem obrad było opiniowanie materiałów sesyjnych na III sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2002 rok. 
 
Przewodnicząca: Mam pytanie odnośnie subwencji drogowej. Chodzi                 
o kwestię braku wyodrębnionych kwot na możliwość pozyskiwania środków        
z zewnątrz. Czy są one w jakiś sposób zaplanowane? Bo nie mając własnego 
wkładu, skazujemy się tym samym na niepowodzenie. 
 
Radny Nycz: Brak jest tych środków w budżecie. Mieliśmy taki przypadek         
z zadaniem na Godków, wyodrębniliśmy 800 tys. zł. ze środków specjalnych. 
Pan Dziok ma przygotować w styczniu wykaz dróg powiatowych 
kwalifikujących się do SAPARDU. 
 
Skarbnik: To są środki poza budżetem. Zarząd będzie się zastanawiał, czy nie 
dokonać zmian w budżecie. 
 
Radny Nycz: Już w styczniu chcemy pisać wniosek na jedną z dróg 
powiatowych. 
 
Przewodnicząca: Trzeba wejść w kontakt z PZD i określić, jakie to drogi. 
Dobrze by było również określić plan inwestycyjny. Brak dokumentacji                 
i środków własnych nie pozwala na otrzymanie funduszy pomocowych. 
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Radny Nycz: Będziemy pozyskiwać środki europejskie i przygotujemy 
Wieloletni Plan Inwestycyjny, a od pana Dzioka weźmiemy wykaz dróg 
powiatowych kwalifikujących się do SAPARDU. 
 
Wicestarosta: Kierownicy jednostek i naczelnicy wydziałów mają przygotować 
do końca stycznia swoje potrzeby inwestycyjne z wykorzystaniem środków 
unijnych, co będzie podstawą do sporządzenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. 
 
Przewodnicząca: Mam sygnał, że piaskarki PZD obsługujące południową część 
powiatu, wracają do Bań, by uzupełnić piasek. Czy nie szkoda na to paliwa? 
 
Radny Nycz: To sprawa jednego z rolników. Ale przyjrzymy jej się uważniej.  
 
Przewodnicząca: Czy kwota 50 tys. zł. na PRI to środki na wyposażenie 
komputerowe? 
 
Skarbnik: Tak. 
 
Przewodnicząca: Ile jest świetlic środowiskowych TPD?  
 
Skarbnik: Siedem, środki na to zadanie przeznaczane są w ramach dotacji na 
TPD. 
 
Przewodnicząca: Na co przeznaczona jest kwota 800 tys. zł. w formie 
promesy? 
 
Skarbnik: SPZZOZ skorzystał z ustawy o restrukturyzacji. Jest to kwota 
zabezpieczająca opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 15 %. 
 
Przewodnicząca: Bardzo mały jest wskaźnik procentowy dotyczący wydatków 
inwestycyjnych. 
 
Skarbnik: W tym roku były one bardzo duże. 
 
Przewodnicząca: Tak, ale w większości za środki własne. Co z Policją? Środki 
nie będą już zapisywane w naszym budżecie? 
 
Skarbnik: Ustawa mówi, że od 1.01. nie są to służby powiatowe i nie 
wprowadza się ich do budżetu. 
 
Radny Racinowski: Czy była taka uchwała, żeby zyski ze sprzedaży 
nieruchomości szły na drogi?  
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Skarbnik: Nie, to były tylko wnioski dwóch komisji. PZD wystąpił z dwoma 
wnioskami do PFOŚ i GW, przygotowywane są już następne. 
 
Radny Szymoniak: Stworzono urzędy a zapomniano o środkach, dochody 
własne powiatu sięgają 7 %. Oprócz subwencji drogowej mamy także 
subwencję oświatową. 
 
Przewodnicząca: Czy korzystamy z tej subwencji? 
 
Skarbnik: Oczywiście, poza tym oświata wspomagana jest również przez PFOŚ 
i GW. 
 
Przewodnicząca: Czy przekazujemy nadwyżkę do WFOŚ GW? 
 
Skarbnik: Nie, zasady korzystania z Funduszu nie zmieniły się i póki się nie 
zmienią należy wykorzystać środki, które mamy. 
 
Radny Nycz: Chcemy utworzyć w tym roku pracownię ekologiczną ze środków 
Funduszu. 
 
Radny Racinowski: Na pozostałą działalność przeznacza się teraz 80 tys. zł. 
Skąd taki wzrost? Na co wydatkujemy te pieniądze? 
 
Skarbnik: W przyszłym roku powstanie Biuro Promocji, potrzebny będzie 
dodatkowy sprzęt, zakładamy stronę internetową, organizujemy szkolenia, 
będziemy pisać wnioski o środki pomocowe. 
 
Radny Racinowski: Czy wzrosło zatrudnienie? Czy ma to wpływ na wzrost 
wydatków bieżących i na wynagrodzenia? Na jakie etaty wzrosło 
wynagrodzenie o 217 tys. zł? 
 
Skarbnik: Zatrudniliśmy koordynatora ds. ochrony zdrowia. Wynagrodzenie           
w przyszłym roku wzrośnie o ok. 4 % + nagrody jubileuszowe i odprawy 
emerytalne (4 osoby). Wszystko jest wliczone w tą kwotę.  
 
Radny Racinowski: Kto ponosi koszty utrzymania budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 4? 
 
Skarbnik: My jesteśmy właścicielem i my podpisujemy umowy. 
 
Radny Racinowski: Czy jest dług w DPS w Trzcińsku Zdrój? 
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Radny Nycz: Byłem tam wczoraj, aby wyjaśnić tą całą sprawę i mogę państwu 
powiedzieć, że nie ma żadnego długu. To, co podała telewizja, to nieprawda, 
przekłamanie. Kierownik jednostki powinien sprostować te informacje. 
Nie ma 80 tys. zł długu, jeżeli już to jakieś 5 tys. zł na sprawy bieżące. 
 
Radny Racinowski: Na co idzie 205 tys. zł. w Powiatowym Urzędzie Pracy? 
195 tys.zł jest na wynagrodzenia a tylko 10 tys. zł. na zadania własne?  
 
Skarbnik: Jest to kwota narzucona przez Wojewodę. PUP otrzymuje również 
dotacje na utrzymanie działalności. W naszym budżecie zapisane są tylko 
środki, które przekazujemy. Zasiłki i szkolenia nie są tam ujmowane. 
 
Przewodnicząca: Należy złożyć wniosek do Zarządu, by wyodrębnił w 
budżecie kwotę na sporządzenie dokumentacji na inwestycje drogowe. 
 
Wicestarosta: Wszystkie jednostki powinny do końca stycznia określić swoje 
programy wraz z możliwością pozyskania środków zewnętrznych. 
 
Wniosek Komisji do Zarządu Powiatu 

- aby w swoich pracach na 2003 rok podjął działania zmierzające do 
pozyskania środków unijnych na inwestycje drogowe. 

 
Komisja większością głosów (przy 2 wstrzymujących) zaopiniowała 
pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002. 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002.  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Przewodnicząca: Przyjmujemy 60 tys. zł na nowo do budżetu. Czy zabrakło 
nam pieniędzy na funkcjonowanie Rady? Czy nie możemy przekazać tych 
pieniędzy na drogi? 
 
Radny Nycz: Gmina nie zdecydowała się na monitoring, więc odbieramy od 
nich te środki. Była to dotacja celowa. 
 
Sekretarz Powiatu: Od czerwca miało być mniej radnych. Stąd zabrakło 
pieniędzy na diety na grudzień. 
 



 5

Radny Laska: Co z oprocentowaniem tych 60 tys. zł? 
 
Skarbnik Powiatu: Samorządy nie ściągają od siebie odsetek. Chcemy 
współpracować z gminami. 
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002. 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002. 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu 
powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 2000r.  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 października 2002 r. w 
sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w 
Gryfinie. 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie obciążenia nieruchomości 
przy ul. 9 Maja w Gryfinie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, 
służebnością gruntową dojazdu i dojścia. 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Gryfińskiego.  
 
Komisja większością głosów (przy 1 wstrzymującym) przyjęła  
przedstawiony projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia regulaminu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.         
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Przewodnicząca: Czy Referat Zdrowia zajmuje się analizą potrzeb 
zdrowotnych odnośnie lekarzy specjalistów na terenie całego powiatu? 
 
Radny Laska: Czy koordynator ds. ochrony zdrowia nie może składać radnym 
sprawozdania ze swojej działalności? 
 
Radny Nycz: Na razie nie ma osobnego referatu zdrowia, jest w planie. 
Koordynator jest pracownikiem Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, 
nie jest samodzielnym pracownikiem. 
 
Przewodnicząca: Komisja wychodzi z założenia, że koordynator ds. ochrony 
zdrowia powinien składać radnym sprawozdanie ze swojej działalności 
(informacja o poziomie usług w powiecie).  
 
Komisja większością głosów (przy 2 wstrzymujących) przyjęła  
przedstawiony projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002. 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Na zakończenie posiedzenia, Przewodnicząca poprosiła radnych, by zastanowili 
się nad planem pracy Komisji, który opracowany zostanie przy okazji 
najbliższego spotkania. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 
Anna Gazdecka 
 
 

Przewodnicząca Komisji  
                Gabriela Kotowicz 


