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Protokół Nr 17/2004 
z posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej  
w dniu 23 lutego 2004 roku 

 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się 23 lutego 2004 r. o godz. 15.00. 
Posiedzeniu otworzyła i po stwierdzeniu quorum obrady prowadziła 
Przewodnicząca Komisji Pani G. Kotowicz.  
Przedmiotem obrad było opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
 
I. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i wykonania uchwał Rady (druk nr 1/XIII). 
 
Radny R. Laska: Czytamy w sprawozdaniu o zleceniu ustalenia pochodzenia 
gleb. Czemu ma to służyć? 
Wicestarosta J. Ruciński: przygotowujemy sie do przedłożenia Radzie 
propozycji zagospodarowania działki przy ul. Łużyckiej – tam gdzie mieści się 
szkoła specjalna. Chcemy podzielić te działki w taki sposób, żeby można było je 
wykorzystać dla potrzeb budownictwa i sprzedać. Aby te czynności wykonać 
musimy ustalić rodzaj gleb. 
Radna G. Kotowicz: Pani Zielińska prosi, a my dołączamy się do tej prośby, 
aby przedstawić nam wykaz wniosków, jakie wpływają do Zarządu w związku  
z funduszem ochrony środowiska. 
Interesuje mnie również problem kształcenia specjalnego. Zarząd przyjął jeden  
z przedstawionych wariantów. Co spowodowało, że właśnie ta propozycja jest 
wzięta pod uwagę? Czy przeprowadzono jakieś analizy finansowe?  
Wicestarosta J. Ruciński: to nie jest jeszcze żadne rozstrzygnięcie, na razie 
zbieramy materiały. Jesteśmy po spotkaniach z załogami w Szkole Specjalnej  
w Nowym Czarnowie. Chcielibyśmy proces łączenia szkół rozłożyć w czasie,  
na okres ok. 2 lat. Chcemy od września tego roku zlikwidować szkołę  
w N. Czarnowie, łącząc je ze szkołą gryfińską. 
Radna G. Kotowicz: Czego dotyczyła kontrola przeprowadzona w Domu 
Dziecka przez sąd? 
Wicestarosta J. Ruciński: była to rutynowa kontrola przestrzegania prawa  
w takich jednostkach, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokoły 
pokontrolne są do wglądu. 
 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 
2003 (druk nr 2/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadania 
własnego związanego z ochroną zdrowia Gminie Gryfino (druk nr 3/XIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej 
budynkiem szpitala, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie (druk nr 4/XIII);    

 
Wicestarosta J. Ruciński: ustawa o ZOZach mówi o tym, że każdy ZOZ musi 
być wyposażony w mienie, na podstawie umowy użyczenia. My szpital, zgodnie 
z ustawą wyposażamy w mienie, natomiast Gminie, na podstawie przepisów, 
przekazujemy szpital. 
Radny M. Racinowski: w tym porozumieniu czytamy, że jeżeli szpital nie 
wygra procesu o zwrot pieniędzy z tytułu ustawy 202, to Starostwo pokryje tę 
kwotę z własnych pieniędzy. Czy mamy zarezerwowane w budżecie pieniądze 
na taki, ewentualny cel? 
Wicestarosta J. Ruciński: my tych pieniędzy cały czas szukamy i w związku  
z tym są te następne uchwały, dotyczące przetargów na sprzedaż obu 
przychodni. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego 

przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie środków trwałych 
stanowiących własność Powiatu, a będących dotychczas                    
w użytkowaniu przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 5/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni Specjalistycznej 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie pomieszczeń  
w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego  
w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 (druk nr 6/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określania zasad 

nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz 
użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego  
(druk nr 7/XIII); 

 
Wicestarosta J. Ruciński: w rozstrzygnięciach poprzedniej uchwały było tak, 
że na okres dłuższy niż 3 lata na dzierżawę i wynajem musi być zgoda Rady, 
natomiast na użyczenie – zgoda Zarządu. Zaproponowaliśmy Radzie, aby to 
ujednolicić – dzierżawa, najem i użyczenie – w gestii Rady. 
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Radny R. Laska: teoretycznie może być taka sytuacja, że zarządca może coś 
zrobić niezgodnie z uchwałą Rady. Co może zrobić Zarząd, jeśli uzna,  
że dzierżawca postępuje niezgodnie z wytycznymi? 
Wicestarosta J. Ruciński: Zarząd ma możliwość oddziaływania na dzierżawcę 
z innych kompetencji. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.  
 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży 470/1000 

części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej 
numerem działki 167/3, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla 
podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia 
(druk nr 8/XIII); 

 
Wicestarosta J. Ruciński: każdy centymetr tej działki został zmierzony, 
opisany i ponumerowany, aby ustalić udział każdego z lokali, który jest w tym 
budynku. Ten podział przedstawiony został Pani dyrektor, bo w tym 
porozumieniu jest zapis, że pozostawiamy szpitalowi, do użytkowania,  
te pomieszczenia, które są niezbędne szpitalowi do prawidłowego 
funkcjonowania. Pozostałą część przeznaczamy do przetargu ograniczonego  
do funkcji związanej z ochroną zdrowia. Podmioty stające do przetargu muszą 
się okazać umowami z NFZ. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.  
 
IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem 
byłej Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34 o pow. 0,1747 
ha, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ul. 9 Maja 8 stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, dla podmiotów prowadzących działalność związaną  
z funkcją ochrony zdrowia (druk nr 9/XIII); 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.  
 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu 

przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 10/XIII);   

 
Wicestarosta J. Ruciński: nie chcieliśmy robić aneksu do tej uchwały, więc 
zrobiliśmy załącznik odnowa. Dlatego też większość punktów została  
w niezmienionej formie. Zmieniliśmy punkt 5 i 7. 
Radna G. Kotowicz: do kiedy upływa termin składania wniosków o przyznanie 
tych środków? Tam czytamy „(..) składane mogą być do 30 września”, czyli jak 
złożę wniosek w listopadzie, to nie macie prawa go odrzucić. 
Wicestarosta J. Ruciński: wniosek, żeby mógł być rozpatrzony musi być 
złożony do 30 września. 
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Radny S. Szymoniak: użyliście tutaj nieszczęśliwego wyrazu „mogą być” a nie 
„muszą być” i możecie mieć potem z tym problem. Trzeba zmienić ten zapis. 
Radna G. Kotowicz: wnioskujemy o zapis „wnioski o dofinansowanie składa 
się do ...” 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
z zastrzeżeniem wprowadzenia autopoprawki.  
 
XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  

i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach powiatowych 
na terenie miasta Gryfino (druk nr 11/XII);   

 
Radny A. Nycz: byliśmy z całym Zarządem u Pana Burmistrza i padła 
propozycja ze strony Gminy, abyśmy z okazji 750-lecia Gryfina przystali na taki 
zapis, by Burmistrz na chodnikach powiatowych przy ul. Rapackiego  
i Kościelnej mógł wykonać to zadanie. Burmistrz zaproponował, że może 
wykonać całość remontu, a Powiat zwróciłby Gminie 50% zaangażowanych 
środków w 2005 r. 
Skarbnik L. Ochmańska: jeśli podejmiecie Państwo tę uchwałę, to my 
dokonamy zmian w WPI, w załączniku do budżetu, gdzie zostanie wpisana 
kwota potrzebna do zabezpieczenia tego zadania. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia 
(druk nr 12/XIII);  

 
Radny A. Nycz: te wszystkie uchwały są tożsame w merytorycznej treści, 
różnią się tylko kwotami. Generalnie dotyczą tylko ilości kilometrów, które są  
w danej gminie. To są kwoty wynegocjowane w trakcie naszych wizyt  
u poszczególnych burmistrzów. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Chojna 
(druk nr 13/XIII);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 
XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  

i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino 
(druk nr 14/XIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta 
Mieszkowice (druk nr 15/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń 
(druk nr 16/XIII);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta 
Trzcińsko Zdrój (druk nr 17/XIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

XVIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 18/XIII); 

- punkt wycofany na sesji w dniu 25 lutego 2004 r. 
 
XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu 

przychodów i wydatków oraz zmiany planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie (druk nr 19 /XIII);  

 
Radny M. Racinowski: Powrócę do prośby Pani Przewodniczącej odnośnie 
możliwości wglądu do wniosków, jakie napływają do Zarządu w związku z tym 
funduszem, na jakie kwoty. 
Radna G. Kotowicz: Prosimy o informację, jakie wnioski wpłynęły i które 
uzyskały dofinansowanie. 
Skarbnik L. Ochmańska: z pieniędzy z tego funduszu korzystają min. nasze 
szkoły ponadgimnazjalne, kupując wyposażenie i sprzęt do szkoły (mikroskopy, 
przybory naukowe, itp.) 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

XX. Przyjęcie sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  
na 2003 r. (druk nr 20/XIII);   

 
XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu 

i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie 
kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie (druk 
nr 21/XIII); 

 
Radny A. Nycz: Nowością w tej, znanej już Państwu, uchwale jest zmniejszona 
kwota 60 tys. zł, skrócony termin z 6 na 3 miesiące i informacja a temat 
wydzielenia kwoty, jaką Ośrodek przekaże, w formie dotacji, szkołom. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

XXII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu 
i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki 
publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chojnie (druk nr 22/XIII); 

 
Radny M. Racinowski: jak ta dotacja konsumuje niepłacenie dzierżawy przez 
Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną? 
Radny A. Nycz: Okazało się, że tak do końca nie możemy powierzyć 
wszystkich zadań biblioteki powiatowej – bibliotece pedagogicznej. 
Kierowaliśmy się dobrem biblioteki pedagogicznej, ale także dobrem 
młodzieży. Poza tym chcieliśmy zapełnić pomieszczenie mając ponad 110 m2, 
które stało dotąd puste. Zarząd postanowił powierzyć zadanie dotychczasowym 
dwóm podmiotom: Gryfinowi i Chojnie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
XXIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu 

i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki 
publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie (druk nr 23/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

XXIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów (druk nr 24/XIII); 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

XXV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 25/XIII); 

 
Skarbnik L. Ochmańska: sprawa dotyczy izby przyjęć, która musi być 
wyróżniona w statucie SPZOZ, aby mógł zawrzeć kontrakt z NFZ. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
 
Protokołowała: 
Beata Dróżdż 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
             Gabriela Kotowicz 
 


