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PROTOKÓŁ  NR  23/2004          
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
W DNIU 27.09.2004 R. 

 
 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 17.45. 
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także  
Skarbnik L. Ochmańska i Etatowy Członek Zarządu- A. Nycz. 
Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodnicząca Komisji G. Kotowicz. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
Ad. II 
Sprawozdanie z prac Starosty: 
Radna G. Kotowicz: w sprawozdaniu czytamy, że Zarząd odrzucił wniosek dyrektora PUP w 
sprawie zwiększenia budżetu na 2004.  O co Pan dyrektor dokładnie prosił i na co dostał 
pieniądze? 
Skarbnik L. Ochmańska: nie wiem szczegółowo na co Pan dyrektor wydatkował te 
pieniądze, natomiast faktem jest, że dostaliśmy dodatkowe pieniądze z subwencji ogólnej. 
Minister finansów wskazał na co mają być przeznaczone te pieniądze. Pan Mielczarek 
potrzebował pieniędzy na wydatki rzeczowe (min. na remont archiwum), jednak my wówczas 
nie mieliśmy dodatkowych środków, które moglibyśmy na to przeznaczyć. Po otrzymaniu 90 
tys. zł. Zarząd postanowił przeznaczyć je na PUP.   
 
Radna G. Kotowicz: Czy jest jakiś regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych? 
A. Nycz: nie ma jakiegoś szczególnego regulaminu. To są zawsze propozycje Wydziału 
Edukacji, który opiera się na raportach ze szkół, na ich osiągnięcia. Brany jest całokształt 
pracy dyrektora. To Zarząd decyduje w jakiej wysokości będzie ten dodatek. 
 
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze  2004 
r. 
 
Radna G. Kotowicz: zwróciłam uwagę na rzeczywisty roczny koszt kształcenia jednego 
ucznia w poszczególnych placówkach.  Proszę powiedzieć z czego wynikają róznice w 
kosztach. 
Skarbnik L. Ochmańska: różnica wynika z wag. Do kwoty określonej przez ministra 
edukacji dla jednego ucznia – jest to kwota  2400 zł. - w zależności od typu szkoły, do tej 
podstawy dodawane są poszczególne wagi w zależności od specyfiki danej placówki i tak np. 
w szkołach specjalnych te subwencje są wyższe niż w liceach.  
G. Kotowicz: czy w ramach tego rzeczywistego kosztu kształcenia są koszty przewidziane na 
remonty? Czy szkoły utrzymują się z subwencji?  
Skarbnik L. Ochmańska:  w  koszcie na jednego ucznia są zawarte wynagrodzenia dla 
nauczycieli  i bieżące koszty utrzymania szkoły i można powiedzieć, że szkoły utrzymują się 
z subwencji – oprócz remontów. 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej 
przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych - w 
tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych (druk nr 2/XVIII); 

 
Radna A. Warda: Czy my jako powiat będziemy płacić ze swoich środków za zlecanie tych 

badań? 
A. Nycz: Zawieramy porozumienie i na jego podstawie będziemy finansować to zadanie ze 

środków przekazywanych nam przez administrację rządową. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
2.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod 

nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie (druk 
nr 3/XVIII ); 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Nr 2 w Gryfinie, 
oznaczonej nr działki 21/34, o pow. 0,1747, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja 
8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia (druk nr 4/XVIII); 
 
Wicestarosta J. Ruciński: jak Państwo wiedzą przeprowadziliśmy przetargi, które nie 
przyniosły rezultatu, ponieważ ci, do których myśmy adresowali ten przetarg uważali, że 
wycena obiektu jest zbyt wysoka. Stwierdzili, że nie mogą się między sobą porozumieć i 
wystąpić zbiorowo jako podmiot dokonujący zakupu obiektu. Adresowaliśmy te przetargi do 
ludzi, którzy nie dość, że prowadzą w tym budynku swoją działalność, to są w dodatku 
wierzycielami SPZOZ. Proponowaliśmy, aby w przypadku wytargowania kwoty w przetargu 
mogliby wystąpić do nas jako wierzyciele i ubiegać się o potrącenie z tej kwoty ich 
wierzytelność. Lekarze nie przystali na to. Poddawaliśmy im pod rozwagę pomysł 
ewentualnego połączenia ich podmiotu z innymi podmiotami prowadzącymi działalność  w 
zakresie funkcji ochrony zdrowia. Byliśmy zaskoczeni negatywnym stosunkiem do 
prywatyzacji mienia w oparciu o które prowadzi się działalność medyczną, zwłaszcza  u osób, 
które taką prywatyzację już dawno przeprowadzili jeśli chodzi o własną działalność. 
Podawaliśmy wiele przykładów obiektów dzierżawionych przez lekarzy od spółdzielni , gdzie 
stawka dzierżawy jest bardzo wysoka lub o sprzedaży lokali za stawki, o których zaczynają 
już krążyć legendy w naszym mieście. Dlatego wykazaliśmy duże zdziwienie, że ta oferta nie 
spotyka się z zainteresowaniem. Odstępujemy zatem od tak preferencyjnych warunków, jakie 
były wcześniej uchwalone.  
Przypomnę, że dzierżawa lokali w tej Przychodni obowiązuje do 2005 roku, a stawka wynosi 
700 zł. za cały budynek.  
 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w 
trybie bezprzetargowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 
Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie – dotychczasowemu najemcy pomieszczeń 
budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego , położonego w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych 9 na okres do 31.12.2010 r. (druk nr 5/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane 
przez powiat w 2004 r. (druk nr 6/XVIII ); 
Wicestarosta J. Ruciński: dostaliśmy ponad 200 tys. zł. dodatkowych pieniędzy i Rada może 
te pieniądze rozdzielić. Dyrektor PCPR przedstawiła wszystkie niezrealizowane dotąd 
wnioski, z prośbą o rozdzielenie tych pieniędzy właśnie na nie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków 
finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie (druk nr 7/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów  
wydatków oraz zmian w planie przychodów wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 rok (druk nr 8/XVIII ); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
8.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 9/XVIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
9. 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 10/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie regulaminu przyznawania i 
przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów  roku 
akademickim 2004/2005 mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego (druk 
nr 11/XVIII ); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
11.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie regulaminu przyznawania i 
przekazywania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 
gryfiński – na wyrównywanie szans edukacyjnych roku szkolnym 2004/2005 umożliwiających 
uzyskanie świadectw dojrzałości lub świadectwa maturalnego (druk nr 12/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
aneksów do umów użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony z 
biorącymi w użyczenie i najemcami pomieszczeń biurowych w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272) stanowiącym własność 
Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego Gryfinie 
(druk nr 13/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 14/XVIII); 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 

 
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 15/XVIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych określenia 
kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok (druk nr 16/XVIII); 
Radna G. Kotowicz: w tym momencie jest miejsce na rozmowę  na temat przeprowadzenia 
prac niezbędnych do utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Myślę tu 
głównie o rozpoczęciu prac remontowych w pomieszczeniach straży pożarnej. Prosiłam Pana 
Derkacza o sporządzenie orientacyjnego kosztorysu tych robót i właśnie mam go przed sobą. 
Widnieje tu kwota 54 308 zł. Czy to jest odpowiedni moment, aby zaplanować w budżecie te 
środki? 
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Skarbnik L. Ochmańska: budynek, w którym mieścić miałoby się to centrum jest 
własnością Komendy powiatowej Straży Pożarnej w związku z tym myślę, że najpierw należy 
podpisać porozumienie co do woli powstania tam takiego centrum. 
Wicestarosta J. Ruciński: Pan Komendant wyraził wolę utworzenia centrum i zabezpieczył 
w swoim budżecie pieniądze na zakup aparatów telefonicznych i rejestratora rozmów, 
jednakże wyraził jasno swoje zdanie na temat remontu pomieszczenia. Postawił on warunek, 
że remont nie może być rozciągnięty w czasie ze względu na bezpieczeństwo i komfort pracy 
strażaków. 
Remont w związku z tym trzeba by zrobić za jednym zamachem, a na to nie mamy pieniędzy. 
Pieniądze od Wojewody przeznaczone zostaną na łączność, natomiast na remont będziemy 
musieli poszukać pieniędzy poza budżetem. 
 
 
Wniosek o autopoprawkę - wprowadzenie pkt. 9 do załącznika nr 1 pn. „Utworzenie 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 17/XVIII);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 18/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 19/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 20/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 21/XVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 22/XVIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2004 rok (druk nr 23/XVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie emisji obligacji Powiatu 
Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie 
(druk nr 24/XVIII); 
 
Skarbnik L. Ochmańska: chcieliśmy wziąć kredyt na kwotę 15 mln. zł. na 20 lat.  Niestety 
banki nie są zainteresowane tak długim kredytowaniem powiatów. Bank zaproponował nam 
kwotę 6 mln. zł. z  okresem spłaty  na 10 lat.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 

 
 
24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w  sprawie zmian uchwały Nr XVI/190/2004r. 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji na częściowe 
pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 25/XVIII); 
 
Radny R. Laska: czy w wyniku działań, które zostały podjęte , jest szansa, że te wszystkie 
osoby, którym nie zapłaciliśmy otrzymają swoje pieniądze? 
Skarbnik L. Ochmańska: proces podpisywania porozumień z wierzycielami trwa. Nam 
bardzo zależy, aby wszystkie osoby podpisały z nami te porozumienia, omijając kancelarię 
prawniczą, gdyż w ten sposób możemy zaoszczędzić ogromną kwotę pieniędzy. Gdyby to się 
udało, wówczas proces spłaty zobowiązań mógłby zakończyć się do marca 2005 roku. 
Radna G. Kotowicz: jeżeli pielęgniarki podpisują takie porozumienie, w którym jest 
określony termin, czy nie zajdzie taka sytuacja, ze one tych pieniędzy w terminie nie 
otrzymają?  
Skarbnik L. Ochmańska: absolutnie nie, dlatego zabezpieczyliśmy w budżecie 1,5 mln. zł. 
Uruchamiamy panu Bandurowskiemu dotację 800 tys. zł., gdzie na to co już podpisał ma 
gwarancję, bo dostanie z budżetu powiatu dotację bez względu na to czy wejdą te obligacje 
czy nie. Ponieważ pod tymi porozumieniami podpisują się również członkowie Zarządu, w 
związku z tym jest 100% gwarancji, że jeżeli wierzyciele podpiszą porozumienia, to my 
zrobimy wszystko, by te pieniądze wypłacić. To się już dzieje, nikt, kto podpisał 
porozumienie nie może powiedzieć, że choć o dzień później dostał pieniądze niż miał to 
zagwarantowane. 
Radny M. Racinowski : nasza poprzednia uchwała w tej sprawie- na 15 mln. nie spotkała się 
z odzewem ze strony banków. Czy w tym wypadku mamy już sygnał z jakiegoś banku? 
Skarbnik L. Ochmańska: Taki sygnał już mamy i to jest propozycja właśnie tego banku.  
Zrobiliśmy specyfikację, którą wysłaliśmy do 11 banków z zaproszeniem do składania ofert. 
Zainteresowanie tymi obligacjami jest, ale nie w proponowanej przez nas formie. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
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25. . Projekt uchwały Rady Powiatu w/s zmiany uchwały Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu w 
Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w/s ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ w 
Gryfinie (druk Nr 26/XVIII) 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 

 
26.Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Szczecinie 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udział ½ w nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej działkę 150/3, własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
27/XVIII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
 
 
        Przewodnicząca Komisji  
 
              Gabriela Kotowicz 
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Beata Dróżdż 


