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Protokół Nr 11/2003 
z XI posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
w dniu 26 września 2003 r.  

 
 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1210 i trwało do godz. 1300.  
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji.  
Radni nieobecni: 
- Ryszard Laska,  
- Stanisław Szymoniak. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu.  
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Gabriela Kotowicz. Poinformowała, że głównym punktem porządku obrad jest 
opiniowanie materiałów na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu                
29 września 2003 r.  
 
Ad. 2.  
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia komisji      
w dniu 30 czerwca 2003 r.  
 
Ad. 3.  
Komisja zajęła stanowisko do projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 29 września 2003 r. w sprawie:       
1) zmiany uchwały Nr VIII/85/2003 Rady Powiatu w Gryfinieu z dnia 2 lipca 
2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  
dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/X); 
Wicestarosta J. Ruciński: zmiany w tej uchwale polegają na wprowadzeniu 
dokładnej kwoty inwestycji do WPI, na którą złożyliśmy wniosek                     
o dofinansowanie ze środków SAPARD.  Między innymi ten projekt uchwały 
jest przyczyną zmiany terminu sesji.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
  
2) odwołania Bolesława Paulskiego z funkcji członka Komisji Gospodarki   
(druk nr 3/X);   
Radny M. Racinowski: p. Paulski nie powinien być powołany do składu 
Komisji Rewizyjnej w sytuacji, kiedy był już w 2 komisjach. Czy nie pociąga  
to za sobą nieważności naszej decyzji podjętej na poprzedniej sesji?   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

3) zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia            
9 października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 
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dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej            
– Szpital Powiatowy   w Gryfinie (druk nr 4/X);  
Radny M. Racinowski: po raz kolejny jest to przesunięcie terminu. Po raz 
kolejny przesuwamy fikcję, gdyż faktycznie tych środków szpital nie ma, 
ponieważ wcześniej poszły one na inne cele.   
Wicestarosta: nie było na razie jeszcze rozliczenia, przesuwamy tylko jego 
termin. Termin ten został ustalony w związku z koniecznością uzyskania 
pozwolenia na budowę windy. 1 lipca zmieniło się prawo budowlane i trzeba 
było dopełnić kolejnych formalności. Nowy termin rozliczenia dotacji  
ma również związek z przekazaniem szpitala gminie Gryfino.     

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 1 głosie za, 2 wstrzymujących się). .  
 
4) zmiany uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 
2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok    
(druk nr 5/X);  
Skarbnik: uchwała ta ma związek z drukiem nr 2/X, gdyż SAPARD zażyczył 
sobie dopisania w załączniku do budżetu na 2003 r. tej drogi, łącznie z dokładną 
kwotą ustaloną w kosztorysie inwestorskim.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
5)   zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 6/X);  
Skarbnik: są środki w dziale kultura fizyczna i sport, które chcemy przeznaczyć 
na doposażenie 2 szkół w sprzęt sportowy. Dwie szkoły złożyły wnioski w te 
sprawie, przeznaczamy na ten cel 3.000 zł.  
Przewodnicząca: czy są środki również dla innych szkół?  
Skarbnik: być może takie środki się pojawią, jeśli będzie takie 
zapotrzebowanie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
  

6) udzielenia z budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 7/X);  
Skarbnik: po przesunięciu środków w budżecie na poprzedniej sesji, jest to 
uchwała merytoryczna o przekazaniu dotacji dla SPZZOZ i sposobie rozliczenia 
się z niej. Zatrudnione są tu dwie osoby, które prowadzą obsługę 
administracyjną i jedna osoba do obsługi prawnej.   
Wicestarosta: musi być prowadzona działalność przez tę jednostkę, aby można 
było zrestrukturyzować zadłużenie SPZZOZ.  
Radny M. Racinowski: co kwartał są ustalane dotacje dla SPZZOZ. Nie mamy 
informacji za jaki okres jest to dotacja?  
Skarbnik: w tym roku nie było dotacji dla SPZZOZ, dotychczas było  
to pokazane w kosztach Starostwa.   
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Radny M. Racinowski: chcielibyśmy wiedzieć, na co są przeznaczane środki    
z tej dotacji? Ile osób jest zatrudnionych w SPZZOZ?  
Wicestarosta: zrobimy takie zestawienie.  
Radny M. Racinowski: czy w przyszłorocznym budżecie będzie taka dotacja 
uwzględniona?  
Skarbnik: tak, będzie takie odrębne zestawienie w budżecie.   
Przewodnicząca: sprawozdanie z wykorzystania dotacji składane jest Radzie 
Społecznej.  
Radny M. Racinowski: jestem członkiem tej Rady, ale do tej pory nie była 
takiego posiedzenia, przynajmniej ja nie otrzymałem o nim zawiadomienia.   

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 głosach za, 1 wstrzymującym się).  
 
7) zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej                    
w opracowaniu budżetu na 2004 rok (druk nr 8/X); 
Skarbnik: dostaliście państwo zmianę w załączniku do tej uchwały, w pkt 1 
zostały dopisane słowa „po podjęciu stosownych uchwał przez Rade Powiatu”. 
Większość zadań priorytetowych wynika z zadań już rozpoczętych.. Pozostałe 
zadania wymagają określonych nakładów. Są prowadzone negocjacje przez 
Zarząd Powiatu z ZE „Dolna Odra”, która chce zapłacić nam odszkodowanie za 
przeniesienie naszych placówek, znajdujących się w Nowym Czarnowie. 
Zakładamy również zakup budynku po WKU za niedużą kwotę, gdyż większych 
środków w budżecie na to nie będzie. W § 2 pozostałe kierunki mają charakter 
ogólny. Konsumują wnioski komisji, aby utrzymać na tym samym poziomie 
realizację zadań powiatowych jak w 2003 r. Pozostałe wynikają z rozpoczętego 
procesu racjonalizacji funkcjonowania domów pomocy społecznej, dziedziny 
oświaty. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujących się). 
Radny M. Racinowski: na poprzedniej komisji były wnioski w sprawie tego 
projektu uchwały, by nie uszczególniać w pkt 13 wykonania instalacji 
elektrycznej tylko dla internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie. Powinno to być ujęte 
bardziej ogólnie, co nie wyklucza, że jako pierwsza może być wzięta pod uwagę 
ta szkoła. 
Radny A. Nycz: jest tylko dlatego ta szkoła, że akurat ta szkoła złożyła wniosek 
3-4 lata temu. Jest tam instalacja aluminiowa, która się non stop nadpala. Inne 
szkoły nie złożyły takich wniosków, bo one również byłyby wzięte pod uwagę. 
Radny M. Racinowski: nikt tutaj nie neguje konieczności wymiany tej 
instalacji, ale uważam, że ten priorytet powinien być ogólny, by otworzyć te 
możliwości również innym szkołom, a w pierwszej kolejności może to być 
zrobione w internacie ZSP nr 2 w Gryfinie. 
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Wicestarosta: nie można wskazać ogólnie priorytetów, są to zadania  
do wykonania na bieżący rok. Nie można ich uogólniać, gdyż nie będzie to już 
priorytet. 
Radny A. Nycz: najwyraźniej inne jednostki nie uznały, że zadanie wymiany 
instalacji elektrycznej jest dla nich tak ważne w 2003 r. 
Radny M. Racinowski: jeszcze był wniosek, aby zmienić zapis w pkt 2, gdzie 
jest wpisane utrzymanie dróg powiatowych na poziomie nie mniejszym  
niż w 2003 r. 
Radny M. Racinowski: czy jest to uchwała deklaratywna? 
Skarbnik: to Rada Powiatu wskazuje Zarządowi kierunek, co powinno się 
znaleźć w budżecie na 2003 r. 
Przewodnicząca: przy konstruowaniu budżetu muszą być brane pod uwagę 
przede wszystkim te priorytety. 
 
8) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/X); 
Radny M. Racinowski: zmiany dotyczą tylko nagłówków regulaminu, a nie 
zostały dokonane zmiany w całej treści regulaminu. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały                  
z uwzględnieniem następujących poprawek:  
- ujednolicenie treści całego Regulaminu Organizacyjnego poprzez 
wprowadzenie zmian we wszystkich paragrafach (m.in. §3, §4, §6, §8, §25) 
zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.    
9) przekazania według właściwości do rozpatrzenia Staroście Gryfińskiemu 
skargi na działalność Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 10/X);  
Radny A. Nycz: jest to skarga na Starostwo złożona do Rady Powiatu i to Rada 
musi przekazać ją do rozpatrzenia Staroście wg właściwości. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Stalinger 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
             Gabriela Kotowicz 


