
PROTOKÓŁ NR 25/2004 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 08.11.2004 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.50 i trwało do godz. 16.45. 
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Skarbnik 
Powiatu L. Ochmańska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara 
Maślak oraz Sekretarz Powiatu J. Herwart. Posiedzenie otworzył i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez radnych w sprawie projektów  uchwał na XIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
A. Nycz - Zwracam się z prośbą, w pierwszej kolejności, o rozpoczęcie od uchwał 
dotyczących oświaty związanych z wprowadzeniem korekty do powyższych uchwał.  
 
G. Kotowicz - Poprosimy panią naczelnik o dokonanie tych korekt. 
 
B. Maślak - W druku nr 4 jest propozycja w paragrafie 2 w 4 wierszu wykreślić "lub 
przekracza ten wymiar", w 6 wierszu "lub zmniejszonego" też wykreślamy. W druku nr 5 
propozycja w tabeli w paragrafie 3, punkt a) wykreślić dyrektor do 6 oddziałów, dalej 
wprowadzamy przy kierownik szkoły dla dorosłych dla 5 i więcej oddziałów. W druku 7, wg 
sugestii audytora, w punkcie 3 będzie dodane a w szczególności za i wymienione, czego 
dotyczą osiągnięcia. 
 
G. Kotowicz - Przyjęliśmy sugestie przekazane przez panią naczelnik  
 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. (druk nr 4/XIX); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 

2.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i 
placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć. (druk nr 5/XIX); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
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godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. (druk nr 6/XIX ); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 

4.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia 
Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego. (druk nr 7/XIX); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 
5.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia piwnicznego o pow. 21,06 
m2 w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, na 
okres do 31.12.2010 r. (druk nr 8/XIX ); 
 
J. Ruciński - Agencja w tej chwili użytkuje inne pomieszczenia; my chcemy wyremontować 
pomieszczenia na Powiatowe Biuro Paszportowe; oni chcą wynająć inne pomieszczenia 
piwniczne (21 m2) do 2010 roku zgodnie z ustawą, musimy ogłosić przetarg na czas dłuższy 
niż 3 lata. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 
0,1103ha oraz udziału 4876/10000 części w działce nr 85/2 o pow. 0,0194ha, położonej w 
obrębie 3m. Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. (druk nr 
9/XIX); 
 
J. Ruciński - To jest nieruchomość, w której siedzibę ma PCPR, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego i organizacje pozarządowe; przygotowujemy się do relokacji tych 
jednostek do Internatu na ulicę Łużycką stąd też już dzisiaj przygotowujemy się do sprzedaży 
w trybie przetargu nieograniczonego tejże nieruchomości w całości. Nieruchomość na razie 
obciążona jest 2 umowami (do 30 czerwca i 1 listopada 2005 r.). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

M. Racinowski - Rozumiem, że będzie to sprzedane 1 osobie, czyli te osoby które w tej 
chwili użytkują czyli Paszkowiak - to są dzierżawcy - mogą stanąć  
 
J. Ruciński - Nowy właściciel, który się zdecyduje - on przejmie z całym dobrodziejstwem - 
albo zawrze z nimi umowy albo nie, po upływie terminu umowy. Ale do końca tego okresu 
pozostają na tych samych warunkach.  
 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu postępowania o udzielenie  
z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 
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organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, 
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów   
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, 
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty 
uprawnione. (druk nr 10/XIX); 
 
J. Ruciński - To jest uchwała rady, która będzie regulować możliwość zlecenia prowadzenia 
przez organizacje pozarządowe jednostek pomocy społecznej ... Jest warunek ważny, że 
wyłonienie z konkursu i zawarcie umowy może się odbyć na czas nie dłuższy jak 5 lat.  
W budżecie muszą być zabezpieczone pieniądze. 
 
G. Kotowicz - Czy do tej uchwały nie powinny być zawarte wnioski - druki, który dana 
organizacja powinna złożyć? 
 
J. Ruciński - Tak, my ogłosimy to, ale to już zarząd, podamy warunki i kryteria. 
 
R. Laska - Czy jest wymienione kto to może? 
 
J. Ruciński - Tak. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 
8.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2004. (druk nr 11/XIX );  
 
L. Ochmańska - W związku z tym, że osiągnęliśmy dodatkowe dochody z opłaty 
komunikacyjnej, proponujemy, aby dofinansować w wysokości 50 000 zł Zespół Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. Zwiększeniem środków dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Chojnie o 153 366 zł, ponieważ od września jest więcej uczniów niż było planowane w 
subwencji oświatowej. Zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
kwota 2 565 zł oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 10 470 zł 
w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na 
doposażenie Wydziału Komunikacji w Chojnie i 7 000 zł otrzymaliśmy z Gminy Gryfino  
z przeznaczeniem na dotacje dla Szpitala Powiatowego na zakup rektoskopu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia projektu planu 
finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
na rok 2005. (druk nr 12/XIX); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia harmonogramu 
dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (druk nr 14/XIX). 
 
L. Ochmańska - W związku z tym, że lawinowo pracownicy SPZZOZ podpisują 
porozumienia  z panem dyrektorem, istnieje konieczność zmiany harmonogramu, który co 
sesje aktualizujemy do aktualnie podpisanych porozumień. Jak również jest zmiana dotacji 
dla SPZZOZ na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Można rzec, że to jest już 
właściwie zamknięcie do końca roku tego harmonogramu, ponieważ my i tak w tym roku, 
procedura jest rozpoczęta obligacyjna, są 2 oferty złożone przez 2 banki. W związku z tym  
i tak już tego progu w tym harmonogramie nie przeskoczymy natomiast to pozwoli  
p. Bandurowskiemu na dokończenie podpisywania porozumień na ten rok. I ewentualnie 
zgodnie z tym harmonogramem, podpisania porozumień na I kwartał 2005 r., bo pieniądze 
dopiero z drugiej transzy obligacji będą w 2005 roku. 
 
G. Kotowicz - W związku z tym, że jest coraz więcej tych wniosków to, z czego będziemy 
finansować, czy te porozumienia są tak zawierane, że to wchodzi na następny rok? 
 
L. Ochmańska - Nie, tylko termin płatności przechodzi, bo w każdym porozumieniu 
określamy termin płatności. Ponieważ w projekcie budżetu mamy zawartą kwotę 3 milionów 
zł drugiej części uchwały o obligacjach. W związku z tym pan Bandurowski podpisując 
porozumienia jeszcze w tym roku z terminem płatności na 2005 r. musi mieć zaktualizowany 
ten harmonogram. 
 
M. Racinowski - my tam mieliśmy 33,5 miliona, tak? Było 3,5 ujęte wcześniej. 
 
L. Ochmańska - Dziś w budżecie mamy 1,5 miliona zagwarantowane plus do tego jeszcze 
wchodzi 3 miliony z obligacji w tym roku, a na drugi rok tylko 3 miliony z obligacji. Bo 
uchwałę mieliśmy na 6 milionów na obligacje. A ponieważ w uchwale Rady Powiatu  
o obligacjach o 3 milionach na 2005 rok mamy zapis, że mają być zrealizowane w pierwszym 
kwartale roku 2005. Dlatego też tutaj chodzi o rok 2005 pan Bandurowski podpisuje 
porozumienia z pracownikami z terminem spłaty do końca pierwszego kwartału 2005. 
 
M. Racinowski - W przyszłym roku będzie uchwała o dotacji 2 milionowej. 
 
L. Ochmańska - 3 milionowej. W tym roku w projekcie budżetu mamy zawarte 1,5 miliona  
i 40 tys. na dotacje na profilaktykę zdrowotną po to aby SPZZOZ mógł funkcjonować. Z tej 
kwoty 1,5 miliona część środków została przeznaczona na utrzymanie, a resztę - jest 
przeznaczone na spłatę porozumień. Tak jak jest tutaj rozpisane w roku 2004, bo to co było 
do 1 lipca czyli kwota 153 565 zł to ona już poszła i te porozumienia mieliśmy już podpisane 
potem jeszcze w lipcu była kwota 244 tys. dla pozostałych wierzycieli,1 228 251 jest to spłata 
wobec dostawców, z którymi zawarto porozumienia do 31 grudnia. Następnie mamy  
1 873 000 spłata zobowiązań wobec pracowników, z którymi mamy podpisane porozumienia 
do końca 2004 roku i potem mamy jeszcze 500 tys. do końca 2004 roku i już jakby dotąd 
zamykamy 2004. Następnie mamy rok 2005 jest to kwota 2 731 tys.   
 
G. Kotowicz - opuszczenie sali i prośba do pana Macieja Racinowskiego o dalsze 
poprowadzenie posiedzenia 
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R. Laska - Prośba do przewodniczącego aby udało się przed sesją jeszcze uzyskać takie  
informacje, jak listę tychże firm dostawców usług i innych wierzycieli, które zostaną te 
wierzytelności zaspokojone do końca 2004 (wypowiedź przerwana). 
 
L. Ochmańska - Taką dostaniecie Państwo. Tylko pan Bandurowski chce przygotować 
najbardziej aktualne, w związku z tym dzisiaj jeszcze nad tym pracuje i dostaniecie to 
Państwo w dwóch częściach. Pierwsza część czyli to wszystko z porozumienia, gdzie 
pieniądze już zostały zapłacone i drugą część wszystkich tych, ale tylko imię i nazwisko bez 
adresu zamieszkania, tylko imiennie. 
R. Laska - Mnie chodzi tylko o dostawców usług i materiałów, a odnośnie pracowników to 
co najwyżej liczba, bo ja daleki jestem od tego żeby wiedzieć czy Pani Kowalska podpisała 
czy nie ... 
 
L. Ochmańska - Te, które pan Bandurowski przygotowuje, te które mamy na dzień 
dzisiejszy. Ponieważ ten projekt jest na ostatnią chwilę - dzisiaj został przygotowany - pan 
Bandurowski tych wykazów nie podołączał ale na pewno je Państwo dostaniecie. 
 
 R. Laska - Może niech radcy prawni się wypowiedzą czy rzeczywiście powinniśmy dostać tę 
listę imienną? 
  
L. Ochmańska - Proszę Państwa dlatego nie ma kwoty i nie ma adresu zamieszkania. 
Dlatego, że Kancelaria Prawnicza Budkiewicz Sosnowski i część pracowników szpitala ciągle 
podnoszą, że to nie prawda, że powiat .... Porozumień podpisanych mamy ponad 250. Samo 
imię i nazwisko niczego tu nie powoduje a jako radni macie prawo wiedzieć czy faktycznie ta 
liczba osób z terenu całego powiatu. Te pieniądze idą ze środków publicznych z budżetu 
powiatu. W związku z tym każdy kto otrzymuje musi liczyć się z tym, że tutaj jets to pomoc 
udzielona przez powiat. 
 
M. Racinowski - Pomoc z opóźnieniem. To jest zaległa wypłata - to są roszczenie, które ... 
 
L. Ochmańska - Pracownicy niektórzy się upierają, szczególnie tutaj reprezentantka 
pracowników pani dr Irena Mędzin bardzo podkreśla, że jest to nieprawda co twierdzą władze 
powiatu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji na częściowe 
pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. (druk nr 13/XIX).  
 
M. Racinowski - Proszę nam przypomnieć, bo ta uchwała zmienia, traci moc ta poprzednia. 
To była kwota 3,5 miliona? Tej dotacji? 
 
L. Ochmańska - Nie, tam była kwota mniejsza. Ja poproszę pana Bandurowskiego aby 
jeszcze tutaj podłączył Państwu projekt. Mamy w budżecie 1,5 miliona - przeznaczyliśmy 
część pieniędzy na uregulowanie należności i utrzymanie SPZZOZ. I resztę tych ...  
6 milionów z obligacji dzielimy na pół: 3 miliony wchodzi do tego roku - razem mamy jakby 
4 miliony na ten rok - ... Procedura jakby rozstrzygnięcia tego przetargu, tutaj właściwie nie 
ustawy o zamówieniach publicznych jeśli chodzi o obligacje, ale powiem, że banki żądają od 
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nas takiej ilości materiałów, że można oszaleć - takich informacji jeżeli chodzi o kredyt to nie 
ma ale no trudno wybraliśmy taką drogę więc nią idziemy. Zgłosiło zainteresowanie 2 banki  
i między sobą będą realizować - jest to Bank Ochrony Środowiska  i Nordea Bank. To są 2 
banki, które złożą nam ofertę. Nordea Bank jest bardzo zainteresowany, sam jest 
wierzycielem SPZZOZ. W związku z tym bardzo mocno będzie... W paragrafie 6 traci moc 
uchwała nr 190 z 30 czerwca - tutaj mieliśmy kwotę 244 084 to jest druga pozycja  w tym 
załączniku do uchwały w sprawie harmonogramu. Dotacja 244 083, następnie traci moc 
uchwała nr 224, tu zmienialiśmy z kwoty 224 do 800 , czyli mowa jest o 800 tys., ta uchwała 
z 29 września była o 800 tys. natomiast ta już mówi o pełnych tych 4 milionach, dlatego że 
najprawdopodobniej do końca listopada ten przetarg zostanie rozstrzygnięty. Następną sesje 
będzie mieli do 15 grudnia zatwierdzającą budżet, i tak by pan Bandurowski mógł podpisać 
porozumienia na te kwoty, które są zawarte w harmonogramie, dlatego jest jedna i druga 
uchwała, bo już tym samym zamykamy cykl podpisania porozumień. Ci, którzy nie przyjdą  
i nie podpiszą - my więcej porozumień niż na te środki, które będziemy mieli w 2004 roku  
i 2005 to nie będziemy mogli podpisać, czyli mówiąc krótko wszystko to, jeśli zamkniemy 
kasę do roku 2006, gdzie jest kwota 300 tys. bo już więcej zobowiązań nie będziemy mogli 
zaciągnąć w roku 2005 to już jest koniec. Dochodzimy do pewnego progu zadłużenia i tutaj te 
nawet 300 tys. w roku 2006, ja tutaj założyłam jeżeli zejdziemy trochę z tych kredytów, które 
są to trochę tych wolnych środków uda nam się znaleźć w kwocie 300 tys. zł Natomiast 
dopiero jakby następne zobowiązania na co by nam pozwala prognoza długu publicznego to 
jest kwota ta 2 milionów zł w roku 2007. Także niestety tak będzie, musimy się na to 
przygotować, że pan Bandurowski jeżeli do końca roku podpisze pieniądze czyli   
z pracownikami - ci którzy się zgłoszą to, zamykamy całą resztę w "zamrażarce", nie 
będziemy już w ogóle podpisywać porozumień. Trochę może być z tego powodu perturbacji 
w przyszłym roku zobaczymy co się będzie działo ale zainteresowanie zależy nam na tym, 
aby podpisać przede wszystkim z pracownikami te porozumienia. Natomiast jeśli zostanie np. 
Cefarm kwota niebagatelna 800 tys. zł, których nie jesteśmy w stanie  tego tematu rozwiązać. 
 
M. Racinowski - Czyli nie ma tu kolizji, że uchwałą wchodzimy w budżet przyszłoroczny? 
 
L. Ochmańska - Nie, ponieważ jest harmonogram dofinansowania. Natomiast Państwo 
podejmując uchwałę o zatwierdzenie budżetu na sesji 15 grudnia zrealizujecie go. Są dwie 
możliwości. Na dzień dzisiejszy moglibyśmy się tak zachować - powiedzieć panu 
Bandurowskiemu proszę nie podpisywać już więcej porozumień bo czekamy na uchwalanie 
budżetu, tylko to znowu spowoduje oddźwięk wśród pracowników SPZZOZ, no jak obiecali, 
że wypłacą pieniądze w I kwartale a porozumień nie chcą podpisać i dlatego jest 
zaproponowane takie rozwiązanie. Możemy pójść dwutorowo; Państwo jeśli nie przyjmiecie 
tego rozwiązania - pan Bandurowski od dnia sesji nie będzie podpisywał porozumień. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2003. (druk nr 2/XIX); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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13.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. (druk nr 
3/XIX ); 
 
L. Ochmańska - Zmiana Statutu - potrzebna do tego, ponieważ nowa ustawa o finansowaniu 
zadań ze środków publicznych, dawna ustawa o funduszu zdrowia, wprowadziła tutaj zadania 
dla powiatu, gmin i województwa i my chcąc w jakiś sposób uwiarygodnić prowadzenie 
polityki przez SPZZOZ czyli zlecaniu jemu zadań w formie dotacji - wprowadzamy żywcem 
te nowe zadania do Statutu, które umożliwią nam danie dotacji choćby na profilaktykę 
zdrowotną, czyli jakby mamy kontynuację działalności. 
 
M. Racinowski - Gdyby ZOZ nie było też by ta uchwała była tylko, że przekazywanie zadań 
było z pominięciem ZOZ, bezpośrednio. 
 
L. Ochmańska - Wówczas powiat sam musiałby realizować te zadania. Musielibyśmy je 
zlecić. A ponieważ chcemy jeszcze, aby ten SPZZOZ prowadził działalność. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 

L. Ochmańska - Ja na sesji przekaże Państwu Budżet na 2005 rok. 
 

14.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu 
na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 15/XIX). 
 

Brak stanowiska Komisji 
 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na bezczynność organu 
(Druk nr 16XIX). 

 
Brak stanowiska Komisji 
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