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PROTOKÓŁ NR 46/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 10.04.2006 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30 i trwało do 16.15. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącej 
Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabrieli 
Kotowicz – p. Maciej Racinowski. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska 
przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 46 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 45 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty większością głosów. 
 
Na posiedzenie przyszedł Radny Ryszard Laska. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXV) 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czym spowodowana jest rezygnacja p. Gromowskiego  
z funkcji Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że w pierwszej intencyjnej uchwale 
Rady Powiatu zawarty został zapis o przypadku rozbieżności interesów między Intermed  
a szpitalem, który nastąpił już przy podpisaniu uchwały opiniującej zgodę dla Dyrektora 
Szpitala w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń dla Firmy Intermed. Zgodnie  
z wcześniejszymi ustaleniami p. J. Gromowski złożył deklarację gotowości odejścia  
ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zarząd wyraził zgodę  
na rezygnację z pełnionej funkcji po wyłonieniu nowego dyrektora nie wcześniej niż z dniem 
30.04.2006 r. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, o projekt przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że Zarząd zapoznał się z projektem 
uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
polegającego na ograniczeniu jego działalności a podjęcie decyzji zostało przełożone. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czego dotyczą zobowiązania Poradni Psychologiczno 
-Pedagogicznej w Gryfinie wobec ZUS. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że Zarząd po zapoznaniu się  
z wnioskiem p. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie zwiększył plan 
wydatków budżetowych na rok 2006 o kwotę 8.011 zł z rezerwy ogólnej powiatu  
z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS. Jednocześnie Zarząd zwrócił się  
do byłego dyrektora placówki o wyjaśnienia w/w sprawie. 
  

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 3/XXXV).  

 
Radny Maciej Racinowski zapytał, w jakim celu wprowadzono zapis w paragrafie 1 pkt. 2 
mówiący o uchwale Zgromadzenia Związku stanowiącej podstawę do podejmowania uchwał 
Rady Powiatu.  
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że Związek Celowy Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego składa się z reprezentantów powiatów będących 
członkami związku. Z Powiatu Gryfińskiego wydelegowani są Wicestarosta Gryfiński  
i Geodeta Powiatowy, którzy uczestniczą w podejmowaniu w/w uchwał na zgromadzeniu 
związku. Związek Celowy Powiatów powstał m.in. po to, aby wspólnie opracowywać programy 
w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Pan Wicestarosta Gryfiński objaśnił wprowadzone 
zmiany w oparciu o poprzedni Statut Związku. 
 

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

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

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV).  
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV).  
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że Zarząd podjął decyzję o uwolnieniu  
od zapisu dotyczącego wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości oraz korzystania z niej przez 
Powiat Gryfiński w okresie 1 roku od zawarcia umowy, który stanowił duży problem przy 
każdym przetargu na sprzedaż tej nieruchomości. Uchylenie tego zapisu ma na celu zwiększenie 
atrakcyjności nieruchomości zajmowanej przez Dom Dziecka w Binowie przeznaczonej  
do sprzedaży. 
 
Radny Ryszard Laska zauważył, że wpłata 80 % wartości szacunkowej nieruchomości przed 
zawarciem umowy sprzedaży jest uznawaną formą w handlu nieruchomościami. 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 6/XXXV). 
 

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

 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


