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Protokół Nr 5/2003 
z V posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
w dniu 17 marca 2003r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.30.                     
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1). 
 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, pani Gabriela 
Kotowicz. 
 
Tematem obrad było opiniowanie materiałów sesyjnych na V sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
 
1) sprawozdania rocznego z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w 2002 r. (druk nr 2/V); 
Komisja większością głosów (przy 1 wstrzymującym) przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
2) utworzenie oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole Zasadniczej  

dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 3/V); 
 
Przewodnicząca: Ilu będzie tam uczniów? 
Radny A. Nycz: 30 osób, a środki pozyskamy z subwencji oświatowej. 
Przewodnicząca: Czy wiadomo jest, kiedy rozpocznie się niż demograficzny? 
Radny A. Nycz: Jestem na etapie tworzenia takiej analizy. 
Radny R. Laska: Proszę o plany naboru do szkół. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) utworzenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym 
Czarnowie (druk nr 4/V); 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) wydania opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego 
Ośrodka Rehabilitacyji w Nowym Czarnowie (druk nr 5/V); 
 
Przewodnicząca: Czy musi być zgoda Rady Powiatu? 
Wicestarosta: Opinia nie jest wiążąca, Ośrodek zostanie zlikwidowany. 
Radny R. Laska: Czy Starostwo kiedykolwiek sygnalizowało ten temat  
i poczyniono jakieś kroki, by zapobiec tej likwidacji? 
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Wicestarosta: 2 lata temu Rada Społeczna przy tym Ośrodku podjęła uchwałę, 
w której nie widzi innej możliwości funkcjonowania tego Ośrodka, jak 
oddłużenie bądź likwidacja. Nie mamy na to wpływu. 
Przewodnicząca: Czy wszystkie łóżka były wykorzystane? 
Wicestarosta: Praktycznie tak, ale ciągle mieliśmy problemy z Kasą Chorych, 
która nie chciała nas finansować. 
Radny R. Laska: A nie mogło przejąć tego Stowarzyszenie? 
Wicestarosta: To sprawa zawarcia umowy z Kasą Chorych, jest to bardzo 
rozległy teren, co pociąga za sobą duże koszty. 
Radny R. Laska: Pan Marszałek chce mieć pozytywną opinię na coś, co się już 
stało. 
Wicestarosta: Współpracujemy z niemiecką „Arką”, która chce zainwestować 
w jakiś budynek na terenie powiatu i utrzymywać go, nasi byliby uczestnicy. 
Ale to na razie projekty. 
Przewodnicząca: 55 pracowników straci pracę. 
 
Komisja większością głosów (2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący, 1 nie głosował) 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
5) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy (druk nr 6/V); 
 
Radny M. Racinowski: Dlaczego robimy to tak późno? Czy przez ostanie 15 
miesięcy robiono to niezgodnie ze Statutem? 
Wicestarosta: Rada Społeczna dopasowuje zmiany do przepisów, a następnie 
Rada Powiatu zatwierdza te zmiany uchwałą. Jest to zwykłe uporządkowanie. 
Radny M. Racinowski: Czy Powiat ma jakiś instrument w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi? 
Wicestarosta: Powiat organizuje Poradnię Zdrowia. Gminy mają na to środki, 
ale nikt z południa powiatu nie będzie specjalnie przyjeżdżał do Gryfina. 
  
Komisja większością głosów (przy 1 wstrzymującym) przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
6) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy (druk nr 7/V); 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
7) powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 8/V); 
 
Radny M. Racinowski: Czy jest celowe powoływanie Rady Społecznej przy 
SPZZOZ, który nie świadczy żadnych usług? 
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Wicestarosta: Musimy działać jeszcze przez rok, aby skorzystać  
z restrukturyzacji długów. Wojewoda poszedł nam na rękę, zgadzając się na to. 
 
Komisja większością głosów (przy 2 wstrzymujących) przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
8) zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu(druk nr 9/V); 
 
Wicestarosta: Chcemy zwolnić nasze jednostki z obowiązku wnioskowanie  
do nas o każde wynajęcie pomieszczeń na cele okolicznościowe i tym samym  
z przetargu. 
Przewodnicząca: Jaki dochód mają nasze szkoły z tytułu wynajmowania 
obiektów? Czy opłaty są rentowne? 
 
WNIOSEK KOMISJI DO ZARZĄDU POWIATU 
- o przygotowanie materiału w sprawie analizy kosztów i dochodów 
wynikających z wynajmu i dzierżawienia pomieszczeń szkołom niepublicznym. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
9)nabycia na mienie powiatowe w drodze darowizny od Województwa 
Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę 
nr 257/15 w obrębie Pniewo, gm. Gryfino (druk nr 10/V); 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
10) przejęcia od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/22, położonej w obrębie Pniewo, 
gm. Gryfino (druk nr 11/V); 
 
Radny M. Racinowski: Czy ktoś oceniał stan tych budynków? 
Radny A. Nycz: Prace prowadzone są tam cały czas. Przejmujemy tylko 
połowę budynku i to za darmo. Jest to okazja. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, zabudowanej urządzeniami podziemnymi przepompownie ścieków, 
oznaczonej nr 131/2 o pow. 86 m2, położonej w obrębie 2, m. Trzcińsko-Zdrój 
(druk nr 12/V); 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
12) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/V); 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
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13) zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 (druk nr 14/V); 
 
Radny M. Racinowski: skąd wzięły się te kwoty? To są bardzo duże sumy. 
Wicestarosta: Kwoty zostały ustalone na podstawie prognoz, teraz mamy 
informacje ze sprawozdań. 
Radny R. Laska: Uzasadnienie jest nieczytelne, powinno być bardziej 
precyzyjne. 
 
Komisja większością głosów (przy 2 wstrzymujących) przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
14) planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003 (druk  
nr 15/V); 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
15) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 15a/V); 
 
Wicestarosta: Dwie subwencje: oświatowa i drogowa zostały zmniejszone. 
Wzięliśmy te środki z rezerwy. 
Przewodnicząca: Czy ujęte zostały podwyżki dla nauczycieli? 
 
Komisja większością głosów (przy 2 wstrzymujących) przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
16) wskazanie reprezentantów Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 16/V); 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 
Anna Gazdecka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 Gabriela Kotowicz 


