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PROTOKÓŁ NR 31/09 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROśEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 24.07.2009 r. 

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady 
poprowadziła Gabriela Kotowicz. Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie informacji o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
 
Porządek obrad 31 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokoły nr 29 i 30 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, ZagroŜeń Nadzwyczajnych 
 i Administracji Zespolonej zostały przyjęte jednogłośnie (4 za, 0 wstrzymujących się,  
0 przeciw). 
 
Na posiedzenie przybył Radny Bronisław KrzyŜanowski. 
 
 
Ad. 4 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego – Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie. 
 
Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie insp. mgr Mirosław Denis przestawił informację 
dot. stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie za 2008 r. (materiał stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu).  
Podsumowując 2008 rok Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie zrealizowała swoje zadania, 
nie doszło do zakłóceń ładu i porządku publicznego, zmniejszył się znacznie stan zagroŜenia 
oraz poprawiono skuteczność w zwalczaniu przestępczości. Zdecydowanie spadła ilość 
przestępstw kryminalnych wymierzonych w mienie. Zdołano znacznie zmniejszyć ilość 
przestępstw z kategorii rozboje, bójki lub pobicia, lecz wzrosła przestępczość wśród nieletnich. 
Komendant poinformował równieŜ o działaniach i bieŜącej sytuacji kadrowej jednostki  
w pierwszym półroczu 2009 r. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz. 
 
 
Ad. 5 Przyjęcie informacji o realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (zabezpieczenie przeciwpowodziowe). 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz przedstawił informację 
dot. sytuacji powodziowej w okresie od 24 czerwca do 20 lipca 2009 r. oraz podejmowanych 
działaniach w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (materiał stanowi zał. nr 4 do niniejszego 
protokołu). Naczelnik poinformował, Ŝe po intensywnych deszczach w Wydziale Zarządzania 
Kryzysowego przystąpiono do realizacji Planu operacyjnego ochrony przed powodzią  Powiatu 
Gryfińskiego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie. 
Natychmiast przystąpiono do zbierania danych na wodowskazach rzeki Odry. Po ocenie sytuacji 
dokonano rekonesansu w terenie obiektów zagroŜonych na terenie Gminy Gryfino  
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oraz postawiono stały dozór stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych w czasie 
wysokich stanów wód a takŜe zmieniono termin koszenia traw na wałach ppow. z sierpnia  
na lipiec br. Ogólnie zagroŜenia powodziowego nie było, a sytuacja jest monitorowana  
na bieŜąco.  
 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
- brak, 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 


