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PROTOKÓŁ NR 43/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 18.01.2006 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.30. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji,  
a także Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska (lista obecności - zał. nr 1). Wśród 
zaproszonych gości byli Komendant Powiatowy Policja insp. Mirosław Denis, I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Leszek Jurczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum  
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 XXXII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 43 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 42 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o wyjaśnienie powodu skierowania 
wniosku do Komisji. 
 
 Komendant Powiatowy Policja insp. Mirosław Denis wyjaśnił skierowanie wniosku 
niewystarczającą ilością pojazdów w zasobach policji a także koniecznością zakupienia 
pojazdu przystosowanego do przewozu psów policyjnych tzw. tropiących. Komendant 
stwierdził, iż posiadanie psów policyjnych do akcji jest niezbędne a także zwierzęta cieszą się 
dużą aprobatą społeczną. Samochód marki Matiz z wbudowaną kratą spełniałby wymagane 
warunki a jego wartość to około 35 000 zł. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Leszek Jurczak wyjaśnił, iż tabor 
samochodowy jest niewystarczający na terenie poszczególnych gmin i policja będzie prosiła 
burmistrzów o wsparcie finansowe na zakup pojazdów. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że przydatność psów tropiących jest 
niepodważalna i Starostwo Powiatowe w Gryfinie doświadczyło tego podczas alarmów  
o podłożeniu bomby w urzędzie.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz podziękowała gościom za przybycie  
i przedstawienie problemu oraz poinformowała, iż wniosek zostanie przekazany z prośbą  
o wskazanie możliwości sfinansowania go z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXII) 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy odbył się przetarg na wyłonienie 
wykonawcy na „Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego 
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Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie”. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, iż przetarg na w/w zadanie został 
unieważniony ze względu na brak środków w budżecie powiatu i konieczność redukcji 
wydatków. Wyjaśnił, że zaistniała konieczność wyłączenia kilku zadań i w/w projekt nie 
znalazł się w budżecie na 2006 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz wyraziła żal, iż członkowie Zarządu będący 
jednocześnie członkami komisji nie przekazali takich informacji na posiedzeniu komisji. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, iż nie było celowym ukrywanie takich 
informacji oraz unieważnienie przetargu odbyło się stosunkowo niedawno. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o przygotowanie zestawienia, jakie 
były zaplanowane w 2005 r. inwestycje remonty, roboty, które nie zostały zrealizowane  
w związku z brakiem środków finansowych i nie zostały zaplanowane w 2006 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, z jakiej przyczyny została zachwiana 
płynność finansowa powiatu. 
  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska poinformowała, że niezrealizowane dochody ze 
sprzedaży nieruchomości spowodowały, że w III kwartale 2005 r. nie mogły być wykonane 
zadania takie jak „Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie”. Procedury przetargowe zostały uruchomione pod 
sam koniec roku ze względu na to, że trwał remont pomieszczeń w Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. W związku z powyższym środki przeznaczone na wyposażenie tego centrum 
oraz procedury uruchomione na przełomie listopada i grudnia zakończyły się na samej 
końcówce roku budżetowego. Wydatki niezrealizowane w danym roku budżetowym 
wygasają i nie zostały one zapisane w wydatkach na 2006 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz odpowiedziała, że skoro wolą Rady Powiatu 
było wykonanie tego zadania i nie wykonano go to automatycznie powinien być wpisany  
na 2006 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że jeżeli taka będzie wola to można 
zamieścić w/w zadania do budżetu na 2006 r. tylko należy wskazać źródło finansowania  
i mieć dodatkowe dochody. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że w dniu 30 grudnia 2005 r. wpłynęły długo 
oczekiwane środki w wysokości 830 000 zł z projektu na zakup sprzętu medycznego, który 
przeszedł pomyślnie trzy kontrole. Projekt na budowę windy przeszedł pomyślnie kontrolę 
merytoryczną a jeszcze będą kontrola finansowa i w zakresie zamówień publicznych,  
z którego oczekujemy środki w wysokości 167 000 zł. Projekt na budowę drogi Bartkowo 
-Gajki oczekuje na 2 kontrole i zwrot w wysokości 100 000 zł. 
 
Radny Stanisław Szymoniak stwierdził, że następują częste zmiany w porządku obrad sesji 
Rady Powiatu a o fakcie, iż druk nr 2 został wycofany nie poinformowano go na poprzedniej 
komisji. 
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Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że na wszystkich komisjach była 
informacja odnośnie przyczyny wycofania wniosku. Druk nr 2 dotyczy zapisu w ustawie 
nakładającego obowiązek przedłożenia radzie do 15 stycznia prognozy zestawienia 
przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2006 r. W związku z tym, że są wciąż jeszcze różne 
sugestie zmian w lutym zostanie przedłożony w/w plan. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz stwierdziła, że zmiany w porządku obrad stały 
się zjawiskiem na porządku dziennym. Zrozumiałe jest że czasami może się tak zdarzyć ale za 
każdym razem zmiany nie pozwalają radnym na odpowiednie przygotowanie się do obrad. 
Przewodnicząca poprosiła o solidniejsze przygotowywanie się. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od odwołania darowizny nieruchomości (druk nr 3/XXXII).  

 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński wyjaśnił, że zostaną przekazane wszystkim radnym 
na prośbę Komisji Rewizyjnej, treści uchwał, aneksów, umów podpisanych z poszczególnymi 
gminami na umowy darowizny-nieruchomości, które zostały przekazane z przeznaczeniem  
na prowadzenie i organizowanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  
nad mieszkańcami powiatu. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXXII). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że jest to uchwała w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński, która wynika ze zmiany statusu tych pracowników, którzy stają się pracownikami 
samorządowymi. W ten sposób ujednolicamy we wszystkich szkołach sposób wynagradzania 
pracowników.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb wyjaśnił,  
iż wprowadzenie powyższych zasad wynagradzania ma za zadanie uelastycznienie zakresu 
wynagradzania w poszczególnych kategoriach, dając możliwość dyrektorom zwiększenia płac 
pracownikom w ramach posiadanych środków. Po podjęciu uchwały dyrektorzy będą mogli 
ustanowić swoje regulaminy wynagrodzeń. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych 
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innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/XXXII). 

 
O godz. 12.20 na posiedzenie przyszedł Radny Ryszard Laska. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb przedstawił 
prezentację multimedialną dotyczącą regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński (materiał wykorzystany podczas prezentacji 
stanowi załącznik nr 3). 
 
Posiedzenie opuścił Radny Ryszard Laska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze 
darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni, przy ul. 
Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
6/XXXII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją 
projektu pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” realizowanego w ramach ZPORR (druk nr 7/XXXII). 

 
Na posiedzenie wrócił Radny Ryszard Laska. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że zaciągając pożyczkę  
na prefinansowanie dostajemy z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego na finansowanie całego zadania. Po rozliczenia tego zadania różnica jest taka,  
że środki nie wracają do powiatu tylko do banku. Plus jest taki, że nie trzeba czekać długo na 
pieniądze. Minusem dla powiatu jest dodatkowy koszt prowizji około 3 % wartości projektu 
oraz koszty związane z obsługą rachunków bankowych oraz odsetkami na tę pożyczkę co w 
sumie daje około 10% wartości całego projektu. Należy liczyć, że cały projekt zostanie 
zamknięty i ostatecznie rozliczony w połowie 2007 roku. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy dostawca sprzętu już został 
wyłoniony. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jeszcze nie wyłoniono, 
ponieważ w pierwszej kolejności musi być podjęta w/w uchwała. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska wobec przedstawionego projektu uchwały 
(przy 3za, 0 wstrzymujący się, 3 przeciw). 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok (druk nr 8/XXXII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż zmiany w budżecie na 2006 r. 
dotyczą dwóch zagadnień, finansowania z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych  
w powiatowych urzędach pracy. Minister Finansów postanowił przeznaczyć część środków  
z Państwowego Funduszu Celowego na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracowników 
obsługujących projekty unijne finansowane z Funduszu Pracy. Druga zmiana w budżecie to 
zwiększenie środków na dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego. PCPR przejął zobowiązania DPS w Moryniu na dzień 31.12.2005 r. w tym 
na wypłacenie 13-tej pensji dla pracowników. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Maciej Racinowski.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

Gryfińskiego na rok (druk nr 9/XXXII). 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 2 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 10/XXXII). 

 
Na posiedzenie wrócił Radny Maciej Racinowski. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż zmiana w projekcie tej uchwały 
dotyczy wykreślenia w paragrafie 1 pkt 2 treści „w §18 pkt 1 kwotę 1.500.000 zł zamienia się 
na kwotę 3.000.000 zł”. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 
11/XXXII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na 
pierwszy kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 12/XXXII). 
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Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż Komisja Rewizyjna zaproponowała 
zmianę, która jako autopoprawka zostanie wprowadzona przez Zarząd Powiatu a dotyczy 
paragrafu 2 „zobowiązuje się SPZZOZ w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu  
w terminie do 30 kwietnia 2006 r rozliczenia finansowego....” 
 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał, czy przewiduje się zwiększenie zatrudnienia 
w SPZZOZ. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie ma takich propozycji. 
 
Radny Maciej Racinowski poprosił o dokładne wyjaśnienie pochodzenia i przeznaczenia 
kwoty 114 666,00 zł w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 2 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 13/XXXII). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, kto jest za przekazaniem wniosku 
Komendanta Powiatowego Policji insp. Mirosława Denisa z prośbą o sfinansowanie zakupu 
samochodu marki Matiz przeznaczonego do przewozu psów policyjnych, do Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z prośbą o wypracowanie decyzji ze wskazaniem ewentualnych możliwych źródeł 
sfinansowania tego wniosku 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie. 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 
 
 
 


