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PROTOKÓŁ NR 50/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 10.07.2006 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 17.00. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Ewa De La Torre, 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. 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 XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 50 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 49 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXVIII) 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o przybliżenie sprawy 
termomodernizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w ramach kursów dla 
osób bezrobotnych. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że Zarząd Powiatu zwracał się  
do p. dyrektora PUP w Gryfinie z prośbą o zamieszczenie termomodernizacji Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w ramach kursów dla osób bezrobotnych w planie, 
aby móc przy udziale środków będących w dyspozycji jednostki powiatowej, dokończyć 
proces termomodernizacji budynków. Przewodnicząca Zarządu wyraziła dezaprobatę wobec 
faktu nie zamieszczenia tego typu szkolenia w planie szkoleń. Po rozmowach p. dyrektor  
spróbuje zadysponować pozostałe środki finansowe na rzecz jednej z jednostek. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała o pismo w sprawie dokończenia 
remontu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej zgłoszone przez Wójta Gminy Widuchowa. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w zeszłym roku przeznaczone było 
210 000 zł na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami. Rada wyznaczyła 
środki na poszczególne gminy i w Gminie Widuchowa inwestycja została częściowo 
zrealizowana w ramach wyznaczonych środków. W chwili obecnej Wójt Gminy Widuchowa 
zwrócił się z prośbą o dokończenie inwestycji, co będzie wzięte pod uwagę przy dzieleniu 
ewentualnych środków na inwestycje. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czy zwroty opłaty komunikacyjnej przez powiat będą 
obowiązywać od 01 stycznia. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że od 31 marca na podstawie decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego powiat przestał pobierać opłatę komunikacyjną w wysokości 500 
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zł. Jednakże nie ma decyzji, co do konieczności zwrotu pobranej wcześniej opłaty przez 
powiat. 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad 
zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego (druk nr 2/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2006” (druk nr 3/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
4/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 3 za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciw). 
 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację 
zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 
roku (druk nr 5/XXXVIII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, dlaczego brak szczegółowych 
danych dotyczących realizacji dotacji w wysokości 60 000 zł oraz uzasadnienia do uchwały. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czy zadania będą realizowane na sprzęcie medycznym  
z ZPORR. Czy w umowie dotacji odniesienie w paragrafie 5 pkt. 1 nie dotyczy par. 2? 
 
Poproszono o wyjaśnienia p. Koordynatora Zdrowia Jarosława Witeńko. 
 

 

5. 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 6/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, 
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stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 
m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 (druk nr 7a/XXXVIII). 

 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że ZEDO ma obowiązek wykazania się 
terenem lub w razie nieporozumienia się z powiatem p. Wojewoda ustanowi tzw. 
zintegrowane pozwolenie na korzystanie ze środowiska na działalność przemysłową. 
Jednostki organizacyjne będą funkcjonowały w strefie uciążliwości wynikającej z pracy 
dużego zakładu, które będzie można zminimalizować przy niewielkim nakładzie finansowym. 
Projekt uchwały został przedstawiony w dwóch takich wariantach, jakie zaproponowało 
ZEDO, czyli dzierżawy lub wykupu terenu. Zarząd Powiatu uznał wydzierżawienie na okres 
10 lat za bardziej korzystne dla powiatu. 
 
Na posiedzenie komisji przyszedł Radny Ryszard Laska. 
 

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

 
Posiedzenie opuścił Radny S. Szymoniak. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 8/XXXVIII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, dlaczego w komisji przetargowej nie 
będzie osoby reprezentującej powiat. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby gdyż 
przetarg opierać się będzie na szacunkach wynoszącym 1,3 milion zł za w/w nieruchomość. 
 
Radny Ryszard Laska wyraził zaniepokojenie brakiem reprezentanta w komisji 
przetargowej. 
 
Posiedzenie opuścił Radny A. Nycz. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński poinformował, że intencją projektu tej uchwały jest 
odstąpienie od przeprowadzenia przetargu i zbycie w/w nieruchomości według ceny 
szacunkowej. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację 

zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 
roku (druk nr 5/XXXVIII). 

 
Ciąg dalszy omawiania druku nr 5. 
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz stwierdziła brak uzasadnienia oraz 
następujących danych: kto przeprowadził rozpoznanie potrzeby profilaktyki, jaka jest grupa 
docelowa, terminy wykonywania badań, w jaki sposób zostaną poinformowani mieszkańcy 
całego powiatu na temat możliwości skorzystania z badań. 
 
Radny Ryszard Laska stwierdził, że należy doprecyzować wszystkie brakujące szczegóły. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czy zadania będą realizowane na sprzęcie medycznym  
z ZPORR. Radny zapytał na co wykorzystane będą środki w wysokości 60 000 zł. Czy w 
umowie dotacji odniesienie w paragrafie 5 pkt. 1 nie dotyczy paragrafu 2? 
 
Koordynator Zdrowia Jarosław Witeńko potwierdził, że badania zostaną przeprowadzone 
na sprzęcie ZPORR i obsługiwany będzie przez kadrę szpitala. Pan Koordynator Zdrowia 
zobowiązał się do uzupełnienia wszystkich braków i dostarczenia programu realizacji dotacji 
przed sesją Rady Powiatu. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 3 za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciw). 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXVIII). 

 
Na posiedzenie wrócił Radny A. Nycz. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że Zarząd Powiatu upoważnił dwóch 
członków zarządu do przeprowadzenia rozmowy z p. Burmistrzem Chojny w sprawie kar 
administracyjnych. W między czasie p. Burmistrz przekazał tytuł wykonawczy do Urzędu 
Skarbowego na kwotę 618.086,50 zł (kara za lipę), a drugi tytuł wykonawczy w wysokości 
300.000 zł za dąb na konto budżetu. Rozmowy doprowadziły do porozumienia, że jeżeli PZD 
wpłaci równowartość kary za lipę w rozbiciu na 4 raty do końca października br. to karę  
za dąb będzie można spłacić w przyszłym roku w rozbiciu na 12 rat. Po wpłynięciu pierwszej 
raty w wysokości 150.000 zł za lipę p. Burmistrz zadeklarował, że wycofa tytuły 
wykonawcze za lipę i dąb oraz wstrzyma narastające odsetki. Taka kwota została przelana  
na konto PZD w Gryfinie, a Urząd Skarbowy zajął ją z powodu tytułu wykonawczego. Bank 
zajmujący konta PZD w Gryfinie zajął niesłusznie także dochody własne stąd nastąpiły 
komplikacje i przedłużenie w czasie.  
Sprawa lipy jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, lecz nie wstrzymuje to tytułu 
wykonawczego. Zarząd Powiatu dyskutował także na temat oceny zachowania p. dyrektora 
PZD w Gryfinie. Etatowy Członek Zarządu poinformował, że złożył wniosek do Starosty 
Gryfińskiego o ukaranie dyrektora jednostki z art. 14 i 19 z kodeksu pracy. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że przewiduje się zwiększenie planu 
wydatków PZD w Gryfinie o kwotę 418.508 zł z tytułu kary administracyjnej za usunięcie 
lipy na terenie gminy Chojna. W budżecie nie ma na ten cel środków, zatem przejściowym 
rozwiązaniem jest wskazanie wolnych środków, które ze względu na m.in. mniejsze 
wykonanie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej są już zaangażowane. Nie jest możliwe 
zwiększenie wydatków bez zwiększenia dochodów budżetu. Projekt w/w uchwały powiązany 
jest z kolejnym drukiem na zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciw). 
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10. 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 r. (druk nr 10/XXXVIII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że poprawka dotyczy załącznika  
nr 14, w którym zabrakło kwoty 38.633 zł z Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych przeznaczonych na nadzór inwestorski. 
 

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

 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy (druk nr 
11/XXXVIII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że Programu Promocji Zatrudnienia 
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy ma na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz stwierdziła, że dane statystyczne np. dot. 
mieszkańców Cedyni są rozbieżne z prawdą (o około 200 osób). 
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart odpowiedział, że w/w dane pobrane były z oficjalnej 
strony internetowej GUS. 
 

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

 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 12/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 4 za, 2 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 

 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 

 Gabriela Kotowicz 
 

 


