
Protokół Nr XX/2004 
posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 

 i Administracji Zespolonej  
w dniu 26 maja 2004 roku 

 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.30. 
W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Komisji (lista obecności – zał. Nr 1), Komendant B. 
Tessar oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności  i Spraw 
Obronnych- W. Derkacz. 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji – Gabriela Kotowicz. 
Głównym tematem spotkania była analiza możliwości utworzenia Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego siedzibą w budynku powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Gryfinie. 
 
Przewodnicząca G. Kotowicz: Kwestią nad którą będziemy się zastanawiać jest utworzenie 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Minął już termin, w którym należało to 
wykonać. Jak wygląda nasza sytuacja? 
W. Derkacz:  przez te  kilka lat wyremontowano jedynie maszt i mamy łączność z innymi 
gminami. Zostało ustalone również to, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
będzie znajdować się  na terenie straży pożarnej, ponieważ trwa tu ciągle służba dyżurna, 
która może przyjmować informacje o zagrożeniach. Będą pewne nakłady finansowe ze strony 
starostwa powiatowego, w związku z tym przygotowałem projekt porozumienia ze strażą 
pożarną.   
Wystąpiłem do Wojewody o dotację na cel utworzenia centrum i zostało nam przyznane 20 
tys. zł. proponowaliśmy wspólnie z Komendantem, aby te pieniądze przeznaczyć na centralę 
cyfrową i na rejestrator rozmów. Dyrektor Zarządzania Kryzysowego nie zgodził się na takie 
przeznaczenie tych pieniędzy. Poza tym musimy wykazać jakim dysponujemy wkładem 
własnym jeśli chodzi o te inwestycje. Niestety, występowałem wielokrotnie do Rady Powiatu 
i nie dostaliśmy dotąd żadnych pieniędzy. Bez dodatkowych pieniędzy nie jest możliwe 
utworzenie takiego Centrum. 
G. Kotowicz: Czy dotacja od Wojewody może być udzielona tylko wtedy, gdy będziemy 
dysponować wkładem własnym? 
W. Derkacz: Nie, nie ma to wpływu na przyznanie dotacji. 
B. Tessar: dysponujemy pomieszczeniem wraz z zapleczem socjalnym, które doskonale 
mogłoby spełniać funkcje Centrum, niestety, pomieszczenie to wymaga remontu czyli 
nakładów finansowych. 
G. Kotowicz; Jaka suma byłaby jeszcze potrzebna, oprócz tych 20 tys. zł., aby uruchomić to 
Centrum? 
B. Tessar; Na dzień dzisiejszy trudno to stwierdzić, uważam, że należy wziąć fachowca, 
który przygotuje wstępną dokumentację i orientacyjny kosztorys inwestycji.  Jesteśmy teraz 
na etapie zbierania informacji ad. cen centrali telefonicznej. Byłby to orientacyjnie koszt 
rzędu 15 tys. zł. 
G. Kotowicz: Mam pytanie do Pana Wicestarosty – czy te problemy były podejmowane na 
Zarządzie w momencie, kiedy projektowany był budżet? 
Wicestarosta J. Ruciński: nie ma działki w powiecie, w której potrzeby finansowe zostałyby 
zaspokojone. Wiadomo było, że pieniądze były potrzebne, ale równie potrzebne były w 
oświacie i pomocy społecznej i te potrzeby zostały zakwalifikowane jako priorytety.  



Był wniosek do wojewody, który z ustawy jest zobowiązany jest do wydzielenia z budżetu 
państwa dotacji celowej na urządzenie centrum. Teraz powinniśmy, jako Komisja, 
przygotować program-plan zorganizowania centrum. Wtedy szybciej uzyskamy pieniądze z 
budżetu, bo będziemy dysponować konkretami. W pierwszym rzędzie wg mnie brakuje 
łączności i pomieszczenia, bo Centrum, to tylko miejsce pracy, a brakuje magazynów 
przeciwpowodziowych itp. 
G. Kotowicz: jeśli chodzi o ten plan – czego Pan by oczekiwał? Uzasadnienie braku 
pieniędzy tym, że są zadania priorytetowe, to słyszymy od wielu lat. To, że brakuje pieniędzy 
na oświatę i inne działy nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Można zabezpieczyć w 
budżecie, w każdym roku chociażby po 15 tys. zł.- nie jest to kwotą przekraczającą nasze 
możliwości. 
J. Ruciński: Uważam, że nie byłoby to żadne rozwiązanie. Nie zrobimy nic bez 
wypracowanych wspólnie z Wojewodą priorytetów tworzenia Centrum. 
G. Kotowicz: W  związku z tym wystąpimy do Zarządu z wnioskiem o przyznanie kwoty na 
przygotowanie kosztorysu inwestorskiego.  
M. Racinowski: Na jakim etapie inwestycji będziemy mogli mówić, że to już jest  Centrum? 
Czy przed spełnieniem wszystkich wymogów już będziemy mogli otworzyć takie Centrum? 
Czy będzie mogło funkcjonować w trakcie jego uzupełniania? 
W. Derkacz: Oczywiście, że tak. Jeśli będziemy mieć łączność i komputery, pomieszczenie 
dla sztabu i już możemy mówić, że Centrum już jest. 
J. Ruciński: Zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy – koordynacji służ. Musimy zadać sobie 
pytanie – na czym w ogóle polega idea tego zarządzania? Polega ona właśnie na tym, że 
osoba pełniąca dyżur wydaje polecenia dla wszystkich służb niezbędnych przy zdarzeniu.  
B. Tessar: Muszę Państwu powiedzieć, że nie pozwolę na to, aby przez  dłuższy okres czasu 
prowadzone tu były remonty. Nie możemy tego rozwlec, tak jak się tu zanosi, na 2-3 lata. Tu 
odbywa się służba, przebywa tu dużo ludzi, a moim zadaniem jest zabezpieczenie im 
bezpiecznych warunków pracy. Prace remontowe powinny się zatem zakończyć w przeciągu 
roku. 
 
W dalszej części spotkania członkowie Komisji obejrzeli pomieszczenia proponowane na 
siedzibę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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