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PROTOKÓŁ NR XXVI/2004 

Posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 

z dnia 8 grudnia 2004 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.45. W posiedzeniu 

wzięło udział 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta E. De La 

Torre, Etatowy Członek Zarządu – A. Nycz, a także Skarbnik L. Ochmańska.   

Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji G. Kotowicz. 

Protokół z XXV posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

Głównym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu na 2005 r. 

oraz zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XX sesję 

Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

            Ad. II.  

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu 

przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 

2004 r.(druk nr 2/XX); 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie 

nieruchomości oznaczonej nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.    (druk nr 3/XX ); 

 

Wicestarosta J. Ruciński: powiedział, że jest to działka która była w trwałym 

zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg, i nie służy drodze powiatowej, natomiast  

są tam urządzenia kolei. Zarząd Dróg zrzekł się trwałego zarządu, ponieważ jest to 

im nie potrzebne i jest możliwość odpłatnego przekazania  tego na rzecz kolei.  

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-

2009 edycja II (druk nr 4/XX); 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 178/XVII/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XX); 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  

Gryfińskiego na rok 2005; 

 wniosek Zarządu Powiatu do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym 

projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, 

 

Radna G. Kotowicz: poprosiła o przypomnienie czym są wydatki majątkowe? 

Skarbnik L. Ochmańska: odpowiedziała, że są to wszystkie nasze inwestycje, 

które będziemy realizowali w przyszłym roku. 

Radna G. Kotowicz: zapytała o kwotę  100 tys. złotych na Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Skarbnik L. Ochmańska: odpowiedziała, że tyle dostaliśmy dotacji od Wojewody 

na zakupy inwestycyjne z tym, że Wojewoda w swoim piśmie nie określił na co to 

ma być konkretnie przeznaczone – napisał, że na wydatki majątkowe. 

Radna G. Kotwicz: zapytała kto będzie o tym decydował ? 

Skarbnik L. Ochmańska: odpowiedziała, że Urząd Wojewódzki poprzez 

Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 

Radny M. Racinowski: powiedział, że w rubryce Rada Powiatu mamy 

przewidywane wykonanie w kwestii diet Radnych. Zapytał czy ta kwota jest 

mniejsza od przyszłorocznej ponieważ została  pomniejszona o nieobecności na 

komisjach ? 
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Skarbnik L. Ochmańska: odpowiedziała, że tak, ponieważ diety są planowane. 

tak, jakby Państwo w 100% uczestniczyli we wszystkich komisjach. 

Radna G. Kotowicz: zapytała o planowanie - w pozycji dot. dróg powiatowych 

jest kwota 255.600. Czy jest już projekt do tego, które drogi będą robione? 

           Skarbnik L. Ochmańska: odpowiedziała, że to dot. wszystkich dróg, i że nie ma    

wybiórczego stosowania ponieważ utrzymanie zieleni (cięcie krzaków)  

dot. wszystkich dróg powiatowych. 

Radna G. Kotowicz: powiedziała, że jeżeli chodzi o naprawę tych nawierzchni to 

są drogi powiatowe z gorszą nawierzchnią,  która wymaga natychmiastowego 

remontu.  

A. Nycz: odpowiedział, że są to cząstkowe remonty one są robione doraźnie dwa 

razy w roku.  

Radny M. Racinowski: powiedział, że jest zapytywany przez mieszkańców 

Chlebowa o remont drogi powiatowej i zapytał na jakiej zasadzie to ma się 

odbywać, czy to trzeba na sesjach występować w takiej sprawie, żeby zrobić 

wycinkę krzaków przy drodze ? 

Radny R. Laska: powiedział, że jest wiele uwag tego typu, że skrzyżowania, czyli 

wjazd drogi leśnej, polnej wchodzący w drogę powiatową jest porośnięty trawą i 

krzakami. Dużo mamy dróg i na każdej sesji można by jakąś znaleźć, ale chyba nie 

o to chodzi. Może rzeczywiście wchodzi w grę rozwiązanie systemowe, że jeżeli 

mamy pieniądze na wycinkę to też na porządek po niej. 

A. Nycz: jeżeli chodzi o zostawianie tych krzaków to problem polega na tym,  

że dotychczas były one palone, w tej chwili nie można tego robić. Obecnie 

pracownicy mają zakupioną rębarkę i będą próbować wykorzystywać te krzaki do 

opału w piecu w Powiatowym Zarządzie Dróg. Jeżeli chodzi o system, to każdy 

kierownik odcinka odpowiada za swój kawałek drogi. 

 Radny M. Racinowski: czy są wprowadzone do budżetu pieniądze na inwestycje 

dot. drogi Bartkowo – Gajki? 

A. Nycz: odpowiedział, że tak. Złożyliśmy dwa projekty do ZPORR. Droga 

Bartkowo – Gajki otrzymała pozytywną opinię i otrzymaliśmy decyzję, że wchodzi 

do ZPORR – czyli gwarantujemy 25 % wkładu własnego i 75 % z ZPORR.  

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie podpisywania dokumentów – w 2005 roku ta 

droga zostanie zrealizowana, jeżeli jakieś nadzwyczajne  okoliczności się nie 

wydarzą. 
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Radny M. Racinowski: zapytał jaki jest koszt rewitalizacji Placu Wolności w 

Moryniu? 

A. Nycz: nie wiemy tego ponieważ nie ma dokumentacji a jak nie ma dokumentacji  

to i kosztorysu nie ma. 

Radny M. Racinowski: zapytał o pieniądze, które mamy oddać Gminie Gryfino  

za remont chodników. 

A. Nycz: odpowiedział, że Pan Dziok ma rozważyć sytuację, żeby oddać te 

pieniądze jeszcze w tym roku. Na sesji czyszczącej 31 grudnia to powinno zostać 

wyjaśnione. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu    

wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński (druk nr 6/XX); 

Radna G. Kotowicz: zapytała czy regulamin został zaopiniowany? 

A. Nycz: odpowiedział, że  został zaopiniowany. Były zastrzeżenia,  

ale przedyskutowaliśmy je z ZNP i przyznano nam rację. 

Radna G. Kotowicz: zapytała czy są istotne różnice jeżeli chodzi o samą zmianę 

regulaminu? 

A. Nycz: odpowiedział, że nie ma istotnych różnic. W skali oświatowego budżetu, 

który wynosi 16 mln. złotych to jest rzecz, która nie stanowi istotnych różnic. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania (druk nr 7/XX ); 
 

A. Nycz: powiedział, że przyjmujemy taki sam dodatek mieszkaniowy jak  

w poprzednich latach w zależności od liczby członków rodziny. Nic tu się nie 

zmienia oprócz tego, że ten dodatek wyłączamy z regulaminu i uchwalamy go jako 

osobną uchwałę. Wynika to z tego, że co roku będziemy zmieniać regulamin 

płacowy więc nie ma potrzeby zmiany później tych stawek. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na 

realizację programu „Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym 

Zachowaniem Młodzieży Ponadgimnazjalnej” (druk nr 8/XX); 

Radna G. Kotowicz: zapytała czy komisja może dostać opis tego projektu. 

Skarbnik L. Ochmańska: odpowiedziała, że tak. Pan Bandurowski przygotuje  

co zostało zrobione do tej pory i co jeszcze będzie realizowane. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w 

Statucie  Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 

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

w  Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

(druk nr 10/XX);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

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

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 11/XX). 

Skarbnik L. Ochmańska: powiedziała, że w związku z osiągnięciem dochodów 

większych o 270 tys. złotych z opłaty komunikacyjnej, wprowadzamy te środki do 

budżetu. Zmieniamy paragrafy dochodów i wydatków dot. środków na 

finansowanie programów ze środków z UE (SAPARD, PHARE). Dokonujemy 

również zmian w  związku z ostatecznym rozliczeniem związanym z zakończeniem 

projektu PHARE: „Powiat Gryfiński - Powiat Uckemark. Drogi ku sobie, 

retrospekcja i spojrzenie w przyszłość.”. Zwiększenie dochodów i wydatków 

programu PHARE zmniejszeniem dochodów i wydatków przeznaczonych na 

realizację zadania przez Powiatowy Zarząd Dróg pod nazwą „Poprawa systemów 

odprowadzenia ścieków opadowych z dróg powiatowych”. W związku z 

odstąpieniem od realizacji tego zadania - to zadanie było finansowane z 

powiatowego funduszu - kwotę wprowadzoną czyli 270 tys. złotych przeznaczamy 

na zakup druków i tablic rejestracyjnych przez Wydział Komunikacji.   

    Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 12/XX). 

      Skarbnik L. Ochmańska: ponieważ już podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy na stypendia dla studentów to te środki wprowadzamy do budżetu. 

Natomiast druga część tej uchwały jest związana z finalizowaniem, wszystkich 

formalności dot. środków pozyskanych z emisji obligacji. Przetarg na emisję 

obligacji wygrał Bank Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z tym żeby 

móc wydatkować te środki jeszcze przed 31 grudnia to wprowadzamy je do 

budżetu jako wprowadzenie planowanych wpływów na sfinansowanie SPZZOZ. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 

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

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 13/XX). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX 

/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/XX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 

     Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

               Przewodnicząca Komisji 

             Gabriela Kotowicz 

 

Protokołowała: 

A. Małyszko 


