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Protokół Nr XIX /2004 
posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  i 

Administracji Zespolonej 
w dniu 26 kwietnia 2004 r. 

 
 
 
 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1600 i trwało do godz. 1700. 
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1). 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Gabriela Kotowicz. 
Głównym przedmiotem obrad Komisji było opiniowanie projektów uchwał  
na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Komisji z dnia 26 marca 
2004r. 
 
Ad. 3 
Komisja zajęła stanowiska do projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2004r. w sprawie: 
1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady (druk nr 1/XIV) 
Radna G. Kotowicz: w sprawozdaniu jest informacja o zadłużeniu PCK. 
Z czego wynika to zadłużenie? 
Radny A. Nycz: PCK na ul. Chrobrego zajmowali dużą przestrzeń i była taka 
sytuacja, że oni przez wiele lat nie płacili za jej użytkowanie – za media, czynsz 
itp. prowadziliśmy z nimi szereg rozmów w tej delikatnej sprawie, bo wiadomo, 
że to szczytna działalność, ale wiemy także o naszej miernocie finansowej  
i rzeczywiście nie wiadomo jak wybrnąć z tej sytuacji. 
Radna G. Kotowicz: czego dotyczy projekt szkolny „LINGUA”? 
Radny A. Nycz: jest to projekt unijny, który realizuje Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Dotyczy on integracji młodzieży z Polski, 
Niemiec i Anglii. 
Radna G. Kotowicz: Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie 
miasta i gminy Gryfino – czego dotyczy ten zapis? 
Radny A. Nycz: Jest to związane z 300 tysiącami, które przeznaczamy  
na termomodernizację w gminie Gryfino. Jest to hasłowo problem windy, którą 
mamy zbudować w szpitalu wspólnie z gminą, a te 300tys. idzie na ich zadanie 
pt. termomodernizacja. 
Radny R. Laska: w sprawozdaniu czytamy, że Zarząd postanowił zawiesić 
realizację uchwały z tamtego roku, dotyczącą nieodpłatnego przejęcia  
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na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości zabudowanych Wełtyń 2. 
chciałbym znać powód – dlaczego Zarząd podjął taką decyzję? 
Wicestarosta J. Ruciński: omawialiśmy niedawno temat dotyczący strefy 
ochronnej wokół elektrowni „Dolna Odra”. Elektrownia miała wykupić od nas 
nasze nieruchomości w Nowym Czarnowie. My podjęliśmy już stosowne 
uchwały, ale w lutym, w związku z sytuacją restrukturyzacyjną w elektrowni, 
dostaliśmy od nich pismo, że zawieszają do odwołania wszelkie ustalenia  
i negocjacje związane z tym wykupem. Zatem w konsekwencji i my 
zawiesiliśmy realizację uchwały. 
 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2003 rok i 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/XIV) 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za 2003 rok (druk nr 5/XIV);   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 

XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XIV); 

  Skarbnik L. Ochmańska: na poprzedniej sesji podjęliście Państwo uchwałę 
merytoryczną, dzięki, której robimy wspólne przedsięwzięcie z Gminą Gryfino 
– remont chodników. Podjęliście Państwo decyzję, że za ten remont zwrócimy 
Gminie pieniądze w 2005 r. Wprowadzamy zatem załącznik dotyczący 
wprowadzenia tej kwoty do budżetu  na 2005 rok. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. (druk nr 7/XIV);   

Radna G. Kotowicz: jak wygląda obecnie budżet zadaniowy? 
Skarbnik L. Ochmańska: na etapie uchwalania budżetu zadaniowo mieliśmy 
pomoc społeczną, drogi. Dziś mamy rozpisane zadanie- Powiatowy Urząd 
Pracy. Wiąże się to z tym, że całość PUP finansowane jest z naszego budżetu  
i są środki pomocowe na ich utrzymanie – dlatego musiał to być budżet 
zadaniowy. Nasz PUP jest jednym z niewielu urzędów w Polsce, który realizuje 
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program pilotażowy prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 
Ten program ma na celu integrowanie wszystkich powiatowych urzędów pracy 
w jeden system prowadzony przez ministerstwo, bo tak będą szły środki 
pomocowe po wejściu Polski do UE. Chcąc otrzymywać pieniądze na aktywną 
walkę z bezrobociem, myśmy do tego projektu przystąpili. 
Obecnie realizujemy 3 programy samodzielnie – dotyczą one młodzieży 
ponadgimnazjalnej. 
Starosta E. De La Torre: Poprosimy Pana Mielczarka o przygotowanie  
na sesję informacji dotyczącej realizowanych przez nich projektów. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu 
powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 8/XIV);   

Radny R. Laska: czy można dowiedzieć się coś na temat ich działalności 
bieżącej? 
Starosta E. De La Torre: w tej chwili SPZOZ i pełniący obowiązki dyrektora 
przygotowuje się do drugiej części restrukturyzacji tego zadłużenia. Powoduje 
to konieczność obsługi 172 podmiotów zbiorowych i 1000 aktów 
wykonawczych należących do prawie 400 byłych pracowników SPZOZ. Do 
tego dochodzi jeszcze bieżąca obsługa tego wszystkiego co się dzieje na styku 
wierzyciel-dłużnik. Ta dotacja celowa pójdzie na właśnie tę obsługę, na 
wynagrodzenie dla Pana Bandurowskiego i na obsługę prawną. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie obciążenia 
nieruchomości w Binowie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, 
służebnością gruntową dojazdu i dojścia (druk nr 9XIV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ograniczenia 
używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie 
jeziora Morzycko (druk nr 10XIV);   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 11/XIV);  
 



 4

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 
XII/118/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r.  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu dotacji celowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XIV); 

  
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. (druk nr 13/XIV);   
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 
realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te 
zadania w 2004 r. (druk nr 14/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

       
 
 
 
 
        Przewodnicząca Komisji  
                       Gabriela Kotowicz 
Protokołowała 
Beata Dróżdż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


