
 PROTOKÓŁ NR 29/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 30.03.2005 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 6 członków komisji, wśród zaproszonych gości byli Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Waldemar Derkacz, Pełnomocnik ds. 
Informacji Niejawnych Kazimierz Kaźmierczak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie Ryszard Dziok (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzyła, stwierdziła 
quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. Głównym punktem 
posiedzenia było wysłuchanie informacji na temat sytuacji powodziowej w powiecie  
oraz zimowego utrzymania dróg. 
 
Protokół z 28 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie (przy 4 za, 0 wstrzymujący się,  
0 przeciw). W głosowaniu udziału nie wzięli radni Ryszard Laska i Stanisław Szymoniak, 
którzy zjawili się na posiedzeniu z kilku minutowym spóźnieniem.  
 
Porządek obrad 28 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Ad. 4 Informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności  
i Spraw Obronnych Waldemara Derkacza na temat sytuacji powodziowej w powiecie. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 
Waldemar Derkacz zapoznał zebranych z sytuacją powodziową w powiecie (wg zał. nr 3 
 – sytuacja powodziowa na dzień 30 marca 2005 roku godz. 7.00, prognozy, stan gotowości 
powiatu do działania w wypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego.) 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o przedstawienie informacji 
odnośnie stanu i wytrzymałości wałów przeciwpowodziowych. 
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Kazimierz Kaźmierczak poinformował,  
że porównując stan wody z 1997 r. z obecnym to skala wysokości wody obecnie jest o 2 m 
niżej. Wały przeciwpowodziowe są w stanie eksploatacji codziennej a zagrożenie może 
dopiero wystąpić przy podwyższeniu stanu wody o 2 - 2,5 m. Wały powodziowe w gminie 
Cedynia są w złym stanie – na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że nie odnotowano 
przecieków (przesiąków) i nie ma zagrożenia a przez jakiś czas powinny być w stanie 
utrzymać wodę. Stan ich ogólny na terenie powiatu można ocenić na trzy z plusem. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zapytał jak układa się współpraca z gminą Gryfino. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 
Waldemar Derkacz odpowiedział, że w gminie Gryfino nie  powołano Gminnego Zespołu 
Reagowania. Wyjaśnił, że starosta jest tylko jedynie szefem obrony cywilnej na terenie 
powiatu. Może stawiać zadania burmistrzowi jako szefowi obrony cywilnej gminy  
i kontrolować realizację tych zadań i to jest zapisane w dziennikach ustaw. A jeżeli chodzi  
o zarządzanie kryzysowe starostwo nie jest przełożonym i nie możemy mówić co należy 
robić, można jedynie wskazać potrzebę wykonania. Wszystkie gminy poza Gryfinem taki 



Zespól powołały. W przypadku, jeżeli zagrożenie obejmuje co najmniej 2 gminy to do akcji 
przystępuje powiatowy zespół reagowania kryzysowego. 
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Kazimierz Kaźmierczak przedstawił materiał  
do oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu gryfińskiego (do 2004 roku) (wg  
zał. nr 4). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała czy występują podtopienia 
gospodarstw i domostw. 
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Kazimierz Kaźmierczak odpowiedział, że nie ma 
takich sytuacji. Problem może być za pół miesiąca odwrotny, prognozy mówią o wysokich 
temperaturach i może być na polach bardzo sucho. Wspomniał  
o poprawnym artykule o sytuacji powodziowej na terenie powiatu, który ukazał się  
w gazecie lokalnej. Wyjaśnił także, że przygotowany materiał o zabezpieczeniu 
przeciwpowodziowym powiatu powstał ze względu na wymóg prawny i zaproponował rozdać 
to wszystkim radnym, na komisjach wyjaśnić wątpliwości a następnie w formie uchwały 
przegłosować na sesji. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zaproponowała przeanalizowanie zebranego 
materiału na posiedzeniu komisji a po zaopiniowaniu przekazać pozostałym radnym  
do zapoznania się. 
 
Ad. 5 Informacja Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszarda Dzioka  
na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
w sezonie 2004/2005 (wg zał. nr 5).  
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard Dziok przedstawił 
sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
w sezonie 2004/2005 (wg zał. nr 5). 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał czy stosowane są siatki – płotki stawiane wzdłuż drogi 
powstrzymujące zdmuchiwanie śniegu z pobocza na drogę. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard Dziok odpowiedział,  
że prawnie możemy z tego korzystać, ale należy wyliczyć koszt zakupu siatki, jej częste 
kradzieże oraz to, że trzeba zapłacić odszkodowania.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o określenie specyfikacji warunków 
przetargu. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard Dziok wyjaśnił, że w celu 
wyłonienia oferty trzeba było określić ilość przejazdów, ilość załadunków, wysypania 
mieszanki. Jednakże założenie było takie, że wszystkie wyjazdy będą zlecane przez PZD i to, 
że jest to ilość szacunkowa, tak żeby można było wybrać najlepszą ofertę ze wszystkich 
przygotowaną według tych samych parametrów przez wszystkich oferentów. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała czy ktoś kontrolował wykonywane 
zadania. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard Dziok odpowiedział, że PZD 
dokonywał kontroli, ale przy silnych opadach śniegu średni pług odsunął śnieg na pobocze  



a przy silnym wietrze za pół godziny droga wyglądała tak jak by tam nic nie zostało zrobione. 
Przedstawił kwestię dotyczącą ilości sprzętu, przy której przy bardzo silnych opadach śniegu 
pewne zadania nie mogą być wykonane. A to wiąże się z wydatkami i posiadanymi zasobami 
finansowymi.  
 
Wicestarosta J. Ruciński zapytał, czy w kalkulację kosztów związanych z akcją zimową 
została wliczone symulacja kosztów z usuwania tysiąca ton piasku – mieszanki piaskowo-
solnej (proporcja 1:5), czyli tego, co wysypywano zimą, na wiosnę trzeba uprzątnąć 
(czyszczenie studzienek – powodujących podtopienia, konserwowanie dróg). 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard odpowiedział, że używana była 
mieszanka piaskowo-solna, która mieszana była w proporcji 1:5 zawierająca chlorek sodu – 
sól drogowa z antyzbrylaczami posiadająca atest. Gminy występowały z tym, aby przystąpić 
do czyszczenia studzienek i my z czyszczeniem występowaliśmy – to jest minus tej 
technologii. Dlatego my nie zezwalamy na każdy sygnał śliskiej drogi wyjazdu – jedynie 
wtedy, kiedy drogi były nie przejezdne. Dodał, że nie posiadamy nośników a jedynie  
3 piaskarki – czyli te skrzynie na samochodzie i 4 pługi, a wszystkie nośniki, ciągniki, 
samochody i dodatkowe pługi to sobie firmy zebrały we własnym zakresie. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że firma „Best” rozpoczęła budowę 
windy, na bieżąco spływa sprzęt do szpitala, a trzecia sprawa to projekt ZPORR Bartkowo-
Gajki jest w trakcie realizacji. Po za tym kończymy inwestycję rozbudowę kuchni w SOS  
w Chojnie, przystępujemy do procedury przetargowej w sprawie termomodernizacji  
w Mieszkowicach. Oczekujemy na ostatni kwit potrzebny z Urzędu Gminy w sprawie 
relokacji naszych wydziałów z ul. Szczecińskiej i Flisaczej, niezbędnych do uruchomienia 
procedury przenosin.  
 

• Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Nr B.R.Z.0053-2/2005: 

 
Przygotować informację o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 
Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Gabrielę Kotowicz. 

 
• Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 

Zespolonej Nr B.R.Z.0053-3/2005: 
 

Przygotować informację z przebiegu realizacji programu oraz stanu obecnego likwidacji 
mogielników. 
Wniosek zgłoszony przez Radnego Ryszarda Laskę. 

 
  
Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


