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Protokół Nr 6/2003  
z VI posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej  
w dniu 22 kwietnia 2003 r.  

 
 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1515 i trwało do godz. 1620.  
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji.  
Radni nieobecni:  
- Stanisław Szymoniak.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Urszula Kwietniewska – Łacny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie.    
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 

Gabriela Kotowicz. Przedstawiła porządek obrad (zał. nr 2), który został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
Komisja przyjęła większością głosów (przy 1 wstrzymującym się) protokół          
z V posiedzenia komisji w dniu 17 marca 2003 r.    
 
Ad. 4.  
Komisja zajęła stanowisko do projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu       
w Gryfinie w sprawie:  
1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 
2002 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie             
(druk nr 2a/VI); 
Przewodnicząca: otrzymaliśmy przed posiedzeniem uchwałę RIO w Szczecinie 
z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfińskiego w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Gryfińskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2002 oraz 
opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2002 wraz  
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.   
Radny M. Racinowski: jest kwota 300 tys. dotacji celowej na drogi powiatowe, 
która została wykorzystana w wysokości 280 tys. zł.  
Skarbnik: ta kwota 280 tys. w dziale 600 stanowi dotację dla gmin  
na podstawie porozumień na utrzymanie dróg powiatowych.   
Radny M. Racinowski: na str. 66 sprawozdania - w dziale transport i łączność 
jest kwota 280 tys. zł – utrzymanie dróg powiatowych. Mamy tutaj kwoty          
w wydatkach bieżących 27 tys. zł – m.in. diety radnych?  
Skarbnik: jest to błąd maszynowy, należy wykreślić zapis „diety radnych”.    
Radny M. Racinowski: w tym samym §, kwota 354.261 zł – czy jest to kwota, 
wydana tak jak jest napisane w wyjaśnieniu na usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne i szkolenia? Jest to bardzo duża kwota?  
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Skarbnik: są to ogólnie wszystkie wydatki na utrzymanie Powiatowego 
Zarządu Dróg jako jednostki organizacyjnej. Mam przygotowane przez             
p. Dzioka dokładne zestawienie tych wszystkich wydatków, dostarczę je panu 
przed sesją.  
Przewodnicząca: mam sugestię, aby tę część opisową robić bardziej 
szczegółowo.  
Skarbnik: kolejne sprawozdanie za I półrocze 2003 r. będzie bardziej 
szczegółowe. Wcześniej będzie w maju projekt uchwały Rady Powiatu 
dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze i wtedy zostanie 
ustalony na całą kadencję zakres informacyjny tych sprawozdań.   
Przewodnicząca: plan dochodów w dziale administracji został wykonany           
w 141,2 %. Z czego wynika wzrost tego dochodu?  
Skarbnik: największy wpływ miały na to dochody z opłaty komunikacyjnej  
za tablice rejestracyjne. Większe też były nasze wydatki na zakup druków  
oraz tablic rejestracyjnych.  
Przewodnicząca: z czego wynika dochód  w dziale rolnictwo w wysokości        
1 zł ?  
Skarbnik: są to odsetki, każdy dochód nawet niewielki musi być 
zaewidencjonowany.  
Radny M. Racinowski: jeśli chodzi o rozpisanie wydatków, na str. 70 – z czego 
się biorą te rozbicia – kwota 636 tys. zł. w dziale administracja publiczna. 
Mamy wyjaśnienie, że to jest kwota wydana na czasopisma, publikacje,             
a w dalszej rubryce mamy kwotę 580 tys. zł – usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, serwisowe i szkolenia. Jest to bardzo nieczytelne? 
Skarbnik: dotyczy to zakupu środków czystości, materiałów biurowych, paliwa 
do samochodów, wyposażenia. Jest to przedstawione według takiej kolejności 
jak nazwy paragrafów.  
Radny R. Laska: wszystko zostało tutaj wrzucone do jednego „wora”,  
a chcielibyśmy jednak dokładniej wiedzieć, ile poszło na znaczki, a ile  
na szkolenia?  
Skarbnik: są to duże kwoty, jednak w zeszłym roku było sporo wydatków,  
jeśli chodzi o zakup wyposażenia i sprzętu do budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. Sprzymierzonych 4. 
Przewodnicząca: w sprawozdaniu jest ujęta kwota na stypendia dla uczniów,     
a z tego, co pamiętam była taka uchwała przygotowywana w poprzedniej 
kadencji, która w rezultacie nie przeszła.  
Skarbnik: kwota ta dotyczy tylko stypendiów przekazywanych przez AWRSP.   

Komisja przyjęła większością głosów (przy 2 za, 3 wstrzymujących się) 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy                     
Rodzinie w Gryfinie za 2002 r. (druk nr 3/VI);  
Przewodnicząca: jakie są zasady tworzenia miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych?  
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U. Kwietniewska – Łacny: wszystko zmieniła nowa ustawa, według której 
będzie to tylko przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. 
Mamy złożonych 5 wniosków o takie miejsce pracy, oprócz ustnych deklaracji. 
Nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat wysokości przyznanych 
środków, jak również rozporządzenia do tej ustawy.  
Radny M. Racinowski: czy będzie nadzór ze strony powiatu nad problemem 
alkoholizmu w rodzinie i przemocy w rodzinie.   
U. Kwietniewska – Łacny: mamy miejsce dla osób potrzebujących takiej 
pomocy w Zespole Szkół Zawodowych w Gryfinie.  
Wicestarosta J. Ruciński: myślę, że chodzi tu o sprawę zorganizowania 
poradni odwykowej. Powiat ma za zadanie zorganizowanie takiej poradni. 
Finansuje to Kasa Chorych. Nikt nie stanął do konkursu o jej utworzenie na 
naszym terenie. Obecnie p. Kostrzewa czeka na negocjacje z Kasą Chorych, 
gdyż chce utworzyć ją w swoim budynku przy ul. B. Chrobrego, w ramach 
istniejącego NZOZ-u „Chrobry”.    
Radny A. Nycz: wcześniej prowadziła to p. Żukowska – Walczak, ale środków 
Kasy nie można było tego utrzymać.  
Wicestarosta J. Ruciński: było to ustalane tak, by powiat ja zorganizował,          
a gminy dokładały środki finansowe na jej utrzymanie.   
 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności PCPR za 2002 r.   
 
3) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/VI);  
Skarbnik: przesuwamy 1.000 zł do działu oświata, które były przewidziane        
w administracji na dofinansowywanie Festiwalu Piosenki Angielskiej                
w Chojnie.      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 5/VI);  
Skarbnik: zmniejszamy część subwencji oświatowej, część subwencji ogólnej    
i drogowej zmniejszamy z naszej rezerwy ogólnej. Nie mogliśmy kwoty 75.000 
zł znieść z administracji, gdyż jest to za duża kwota. Została wprowadzona  
do budżetu kwota 2.500 tys. zł na opłaty restrukturyzacyjne, gdyż do takiej 
kwoty został zaciągnięty kredyt.  
Przewodnicząca: czy była robiona symulacja dotycząca podwyżki dla 
nauczycieli?  
Skarbnik: środki są zabezpieczone, ale będzie brakowało środków na wydatki 
rzeczowe. Zarząd dokona globalnej oceny wydatków wszystkich jednostek  
po otrzymaniu sprawozdań za I kwartał.     
Przewodnicząca: jak wygląda sytuacja w Urzędach Pracy?  
Skarbnik: wszystkie środki wpływają na bieżąco.  
Radny M. Racinowski: czy osoby bez prawa do zasiłku muszą zgłaszać się  
co miesiąc do Urzędu Pracy, nie mają na to środków finansowych? 
Przewodnicząca: wiem, że Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę,  
że takie osoby maja się zgłaszać co 2 miesiące, ze względu na koszty.  
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Był pomysł, by takie punkty przyjmowania bezrobotnych tworzyć w gminach, 
były jednak opory z ich strony. W tej chwili stopa bezrobocia wynosi już 29%.   

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny i sprzętu medycznego         
(druk nr 6/VI); 
Radny A. Nycz: dokument porządkuje te sprawy, czyli jak się ma zachować 
dyrektor w momencie otrzymania darowizny.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6) zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie    
(druk nr 7/VI);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
7) założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/VI); 
Radny A. Nycz: po kontroli RIO zarzucono nam brak wieloletnich programów 
inwestycyjnych. Mamy na to 2 miesiące. Największe z nich to na pewno 
drogowe oraz być może szpital. Jest to również wymóg dla Wydziału 
Finansowo – Księgowego, by stworzyć Wieloletni Plan Finansowy.  
Przewodnicząca: co ze strategią i liderami wybranym do zespołów?  
Radny A. Nycz: strategia na pewno będzie brana pod uwagę przy tworzeniu 
tych programów.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 5.  
Radny M. Racinowski: dlaczego sesja odbędzie się o godz. 1000?  
Radny A. Nycz: początkowo chcieliśmy połączyć sesję absolutoryjną  
ze sprawami służby zdrowia, ale wtedy sesja trwałaby do wieczora. 
Przewodnicząca: jakie są losy protestu pielęgniarek? 
Radny A. Nycz: pani dyrektor próbuje z nimi rozmawiać.  
Wicestarosta J. Ruciński: p. Starosta przekaże na ten temat szczegółowe 
informacje na sesji.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger    
        

Przewodnicząca Komisji  
 
               Gabriela Kotowicz  
 


