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Protokół Nr III/2003 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
w dniu 27 stycznia 2003r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30 i trwało do godz. 18.00.                     
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1) 
oraz zaproszeni goście:  

- Ewa De La Torre – Starosta Gryfiński 
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu 
- Andrzej Bandurowski – p.o. Dyrektora SPZZOZ 

Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, pani Gabriela 
Kotowicz. 
 
Tematem obrad było ustalenie planu pracy Komisji na rok 2003 oraz 
opiniowanie materiałów sesyjnych na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie             
w sprawie: 
 
1) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 2/IV). 
Przewodnicząca: Czy podjęliśmy już koszty w związku z upadłością SPZZOZ? 
Wicestarosta: Nie ogłosiliśmy jeszcze upadłości. Do końca tygodnia 
Wojewoda ma wnieść uwagi  o zamierzonym podjęciu decyzji o upadłości. Nie 
chcemy wykreślić SPZZOZ z rejestru. 
Przewodnicząca: Proszę mi w takim razie wyjaśnić, czym jest restrukturyzacja? 
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w zeszłej kadencji powiedziałam panu 
Paulskiemu, że w tych wszystkich poczynaniach w służbie zdrowia zgubiłam 
się. Nie ma już SPZZOZ, ale jest p.o. Dyrektor. Restrukturyzacja ma zapewnić 
pomoc firmom, by nie doprowadzić do upadłości.  
Pan Andrzej Bandurowski: Po roku, kiedy dostaniemy decyzję o zakończeniu 
restrukturyzacji, możemy podjąć się likwidacji zakładu.   
Radny Ryszard Laska: Jaki jest stan procesu z Wojewodą? 
Pan Andrzej Bandurowski: Nic się nie zmieniło. Sąd nie wyznaczył terminu 
kolejnej rozprawy. Nasze roszczenie to ok. 12 mln zł. 
Przewodnicząca: Na co przeznaczona będzie kwota 30 tys. zł? 
Pan Andrzej Bandurowski: Dla firmy prawniczej Kodeks oraz na wypłaty dla 
osób zajmujących się sprawami finansowymi oraz dla radców prawnych. 
Radny Ryszard Laska: Kwota 30 tys. zł.  powinna być szczegółowo 
przedstawiona. 
 



 2

Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje, aby w projektach uchwał, dotyczących m.in. SPZZOZ,  
były szczegółowo rozpisane pozycje, aby radni mogli wiedzieć, na co 
przeznaczone są pieniądze.   
  
Komisja  większością  głosów (przy 3 wstrzymujących) przyjęła  przedstawiony 
projekt uchwały.  
 
2) udzielenia z budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 3/IV). 
Komisja większością  głosów (przy 3 wstrzymujących)  przyjęła  przedstawiony 
projekt uchwały.  
 
3) sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonej nr działki 150/2, 
położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52                   
(druk nr 4/IV). 
Przewodnicząca: Czy w tym budynku, który przejmie pani Kostrzewa, będą  
świadczone usługi? 
Wicestarosta: Tak zadeklarowała, że razem z panią Schwed będą prowadzić 
działalność medyczną. 
Przewodnicząca: Czy budynki tego typu sprzedaje się za wszelką cenę? Jak 
nisko można ją spuścić? 
Wicestarosta: Nie ma takiego kryterium. Chcemy, aby Poradnia działała i żeby 
ktoś dbał o ten budynek. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie informacji dotyczącej 
zbycia mienia powiatu. 
 
Komisja większością  głosów (przy 2 wstrzymujących)  przyjęła  przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat, w drodze 
bezprzetargowej, części działki nr 335/1, położonej w obrębie Daleszewo, gmina 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/IV). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół 
publicznych (druk nr 6/IV). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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6) skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego     
(druk nr 7/IV). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7) powołania Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Szpital Powiatowy       
w Gryfinie (druk nr 8/IV). 
Radny Ryszard Laska: Chciałbym, aby to radni byli przedstawicielami Rad 
Społecznych i aby mogli wypowiadać się do składu tych Rad. 
 
Komisja większością  głosów (przy 2 wstrzymujących)  przyjęła  przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
8) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ  Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  w Nowym Czarnowie (druk nr 9/IV).  
Komisja większością  głosów (przy 2 wstrzymujących) przyjęła  przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
9) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, 
Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie (druk nr 10/IV).   
Komisja większością  głosów (przy 2 wstrzymujących)  przyjęła  przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
10) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 11/IV).   
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania (druk nr 12/IV). 
Radny Ryszard Laska: Co daje nam przynależność do tego Stowarzyszenia? 
Mam zła opinię na temat Pomeranii. 
Przewodnicząca: Mamy możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.  
Możemy  zmienić struktury Stowarzyszenia, będąc jego członkiem. 
Komisja większością  głosów (przy 1 przeciw)  przyjęła  przedstawiony projekt 
uchwały. 
 
12) wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
(druk nr 13/IV). 
Komisja większością  głosów (przy 1 przeciw) przyjęła  przedstawiony projekt 
uchwały. 
 
13) zaciągnięcia kredytu (druk nr 14/IV);  
Komisja większością  głosów (przy 3 wstrzymujących) przyjęła  przedstawiony 
projekt uchwały. 
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14) odwołania Skarbnika Powiatu (druk nr 15/IV). 
Starosta Gryfiński: Po przyjrzeniu się funkcjonowaniu Urzędu, doszłam do 
wniosku, że potrzebujemy dobrego fachowca. Nadszedł czas poważnych 
decyzji. Znam osobę, która ma duże doświadczenie w pionie finansowo-
księgowym. Doceniam to, co zrobiła dotychczasowa pani Skarbnik i złożyłam 
jej cztery propozycje pracy. Jedna z nich dotyczy pozostania w naszym Urzędzie 
– w pionie kontroli. 
Komisja większością głosów (przy 1 wstrzymującym) przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
15) powołania Skarbnika Powiatu (druk nr 16/IV).  
Komisja większością głosów (przy 1 wstrzymującym) przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie wykazu organizacji społecznych 
realizujących zadania powiatu. 
 
 
 

PLAN PRACY KOMISJI  
OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  

I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ NA 2003 ROK 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – informacja o stanie 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz podjętych działaniach 
w organizacji Centrum Zarządzania Kryzysowego i Punktu Pożarowego                
w Chojnie. 

 
Komenda Powiatowa Policji – informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych                     
w zakresie zwalczania patologii. 

 
Informacja z zakresu funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Powiecie. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny – informacja  w zakresie stanu higieniczno – 
sanitarnego Powiatu. 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii – dostosowanie przepisów weterynaryjnych do 
wymogów Unii Europejskiej i wdrożenie systemu AJAX w powiecie. 
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Spotkania z przedstawicielami placówek służby zdrowia – ocena poziomu 
zabezpieczenia medycznego usługi specjalistyczne i ratownictwo medyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich. 

 
Powiatowy Urząd Pracy – informacja o stanie bezrobocia. Zakres 
podejmowanych działań łagodzących skutki bezrobocia. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zadania, organizacja pracy, poziom 
świadczonych usług przez Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu. 
 
Plan Ochrony Cywilnej – zapoznanie komisji i ocena gotowości powiatu na 
wypadek wystąpienia powodzi i zagrożeń nadzwyczajnych. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 
Anna Gazdecka       
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
            Gabriela Kotowicz 


