
PROTOKÓŁ NR 38/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 20.09.2005 r. 

 
 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Jacek Rudziński, Sekretrz Powiatu – Jerzy 
Herwart.  
 Posiedzenie otworzyła i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad komisji oraz protokół z 37 posiedzenia  
z dnia 26.08.2005 r.  
 
Jako pierwszy był rozpatrywany druk nr 2/XXVII porządku obrad sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie.  
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk  
nr 2/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła na wstępie o zabranie głosu  
w sprawie w/w uchwały komendanta Rudzińskiego. 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Jacek Rudziński podziękował za zaproszenie  
na posiedzenie komisji i umożliwienie umotywowania złożonego wniosku oraz konieczności 
podjęcia takiej uchwały. Powiedział, że w okresie kilkunastu przy pomocy finansowej - 
również Powiatu Gryfińskiego – Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie dokonała wymiany 
taboru ratowniczego. Nowozakupione wozy ratownicze wymagają stałego utrzymania  
w gotowości bojowej. Stwierdził, że aby móc jak najdłużej korzystać z tego taboru należy  
je garażować w odpowiednich warunkach. Na dzień dzisiejszy garaże będące w budynku 
Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie nie spełniają odpowiednich warunków, aby móc z nich 
korzystać. Dlatego też podjęto decyzję o rozbudowie Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie  
o nowe miejsca garażowe z jednoczesnym wykorzystaniem nowopowstałych pomieszczeń 
nad tymi garażami na cele socjalne dla załogi strażackiej. Jednoczesna rozbudowa budynku 
wiązałaby się również z dociepleniem istniejącego już budynku. Dodał, że budowa garaży jest 
ściśle związana z zagadnieniem pożarnictwa. Obecnie usytuowanie wozów gaśniczych  
w garażach nie jest dokonane zgodnie z kanonami pożarnictwa. Budowa nowych garaży stan 
ten znacznie by zmieniła. Następnie Komendant – Jacek Rudziński przedstawił członkom 
komisji plany budowlane rozbudowy Komendy Powiatowej PSP. Ponadto dodał,  
że pomieszczenia wypracowane w wyniku rozbudowy Komendy pozwolą na uwolnienie 
pomieszczeń dotychczasowych, które po remoncie zostaną przeznaczone dla sekcji 
płetwonurków, która powstała niedawno oraz na potrzeby Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Będzie to inwestycja wspólna, gdyż środki na jej realizacje będą pochodziły  
z budżetu wojewódzkiego straży pożarnej, gminy Gryfino oraz Powiatu Gryfińskiego. Dodał, 
że realizacja tej inwestycji zwiększy funkcjonalność budynków oraz przyspieszy czas 
wyjazdu jednostek gaśniczych do akcji ratowniczej.  
Członek Komisji Stanisław Szymoniak zadał pytanie czy realizacja tej inwestycji nie będzie 
dokonana kosztem innych inwestycji powiatowych? 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że tak. Jednakże dodał, że jest to 
kwestia wyboru realizacji takiej, a nie innej. Nie będą to środki zdjęte z konkretnej inwestycji, 
ale środki przeznaczone na termomodernizację naszych jednostek będą mniejsze.  
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz spytała, – Co oznacza o zapis w uchwale cyt. 
„do 200 tys zł.”? 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, iż wynika to z tego, że w wyniku przetargu 
może być mniejszy koszt realizacji termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP  
w Gryfinie. 
Przewodnicząca Komisji Gabriel Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rozbudowę Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 6 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 

uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXVII). 
 
Członek Komisji Maciej Racinowski spytał się o decyzję Zarządu Powiatu dotyczącą 
udzielenia dotacji dla SPZZOZ w Gryfinie. Czy to jest kwota, która zostanie przeznaczona na 
spłatę zadłużenia? 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że rozstrzygnięcie Zarządu było takie, że 
ewentualna kwota dotacji może być przyznana w ramach przyszłorocznego budżetu  
na 2006 r. 
Członek Komisji Maciej Racinowski spytał o dodatek funkcyjny przyznany pani 
Małgorzacie Ryss oraz to jak się jego wysokości odnosi do dodatków, które mają inni 
dyrektorzy szkół. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że dodatek funkcyjny wynika  
z regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz liczby oddziałów w danej szkole.  
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz spytała o zapis dotyczący przekazania 
prowadzenia DPS-ów organizacjom pozarządowym. Z zapisu z posiedzenia Zarządu,  
że umowy przekazania prowadzenia DPS-ów nie zostały podpisane. Spytała o powód ich 
niepodpisania. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że powodem nie podpisania umów  
są rozbieżności dotyczące kwestii sposobu finansowania obu DPS-ów. Dodał, że termin, do 
którego powinny być podpisane umowy upływa z dniem 30 września, gdyż przy planowaniu 
budżetu na 2006 r. należy zapisać czy te placówki są dalej powiatowe czy też przeznaczmy 
dotację dla podmiotów, które prowadzą DPS-y w Moryniu i w Nowym Czarnowie. 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła członków Zarządu o przedstawienie 
sytuacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w związku z pojawiającymi się informacjami  
o rzekomym zamknięciu oddziału ginekologiczo-położniczego. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że są prowadzona korespondencja w tej sprawie, 
zaś w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z dyrektorem NFZ Markiem Makowskim 
oraz konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii i położnictwa – Zbigniewem Celewiczem. 
Ma ono wyjaśnić całą sprawę. Dodał, że Zarząd Powiatu odnosi wrażenie, że udział  
w zleceniu przeprowadzenia kontroli miała była Pani Dyrektor Szpitala wraz z kadrą, która 
odeszła ze szpitala.  
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXI/269/2004 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 (druk nr 3/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XXI/269/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają  
z upływem roku 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 6 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 4/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriel Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 

Chojna prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie (druk nr 5/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań  
z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 6 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprawie powierzenia Miastu i 
Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie (druk nr 6/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań  
z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę 
Publiczną w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 6 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 6 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie (druk nr 8/XXVII). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Konstytucji 
3 Maja w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 6 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych i określenia 
kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2006 r. (druk nr 9/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz spytała, czy na posiedzeniach Zarządu 
Powiatu była poruszana budowa ciągów pieszych wzdłuż szkół. Jest istotna sprawa ze 
względu na bezpieczeństwo – przede wszystkim dzieci. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w uchwale zadań priorytetowych 
jest zawarty punkt pn. „Budowa chodników, odnowa nawierzchni”. Oznacza to, że jest to 
priorytet. Zarząd chce w następnym roku przeznaczyć określoną kwotę na realizację tego 
zadania. Dodał, że będzie to kwota nie mniejsza niż w roku bieżącym. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki 
budżetowej w opracowaniu budżetu na 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 2 osoby. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 

Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski. 
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Radny Maciej Racinowski spytał o terminy przekazywania transz dotacji dla 
Niepublicznego Domu Dziecka „AGATOS” w Gardnie? Dodał, że uzyskał informacje, że są 
one przekazywane z opóźnieniem. 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że ta jest sprawa do sprawdzenia i przekaże 
odpowiednią informację. Jednocześnie dodał, że terminy przekazywania transz dotacji 
wynikają z umowy podpisanej z Domem Dziecka „AGATOS” w Gardnie.  
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
Protokół sporządził: 
Marcin Wegner 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 
 
 
 
 


