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PROTOKÓŁ NR 4/11 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 13.04.2011 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 17.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu 
Izabela Świderek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka i Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Sławomir 
Terebecki. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie 
projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 4 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Protokół z 2 posiedzenia Komisji i 3 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej wspólnie z Komisjami Stałymi Rady Powiatu  
w Gryfinie zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/V).   
 
- brak pytań; 
 

2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2010 r. (druk nr 2/V);  

 
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności 
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2010 r. została przedstawiona i omówiona przez 
Komendanta insp. Andrzeja Stechnija podczas V sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu  
14 kwietnia 2011 r. 
 

3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie za 2010 r. (druk nr 3/V); 

 
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  
za 2010 r. zostało przedstawione i omówione przez Komendanta mł. bryg. Jacka Rudzińskiego 
podczas V sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 14 kwietnia 2011 r. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2010 r. (druk 
nr 5/V);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje zadania  
z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania 
rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 
Centrum swoimi działaniami obejmuje rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek interwencji kryzysowej oraz 
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istniejący przy nim Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego, a także prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
obsługuje zadania finansowane ze środków PFRON. Dyrektor powiedziała, że sprawozdanie 
zawiera szczegółowe informacje na każdy z powyższych tematów, następnie omówiła wykaz 
potrzeb w zakresie realizacji pomocy społecznej.  
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że pensjonariusze z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju często nadużywają alkoholu w miejscach publicznych i poprosił o reakcję w tej sprawie.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że problem nadużywania alkoholu w domach opieki społecznej jest 
poważny i stary. Często pensjonariusze są osobami uzależnionymi od alkoholu i z takiej też 
przyczyny również trafiają w takie miejsca. Dyrektor obiecała porozmawiać  
z Dyrektorem Placówki o poprawie tego wizerunku, jaki tworzą pensjonariusze nadużywający 
alkoholu w miejscach publicznych w miejscowości Trzcińsko-Zdrój. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, o pismo do Starosty Gryfińskiego złożone przez Przewodniczącą 
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka wyjaśniła, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie prowadzone są przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, które jest pod 
nadzorem PCPR w zakresie wydatkowania środków na swoją działalność, gdyż finansowane 
jest ze środków PFRON oraz budżetu Powiatu Gryfińskiego. Wśród kierującej kadry znajdują 
się również rodzice uczęszczających na zajęcia dzieci. Pani Dyrektor zwróciła się  
do Stowarzyszenia, że nie należy traktować pytań Radnych jako wyraz złej woli, kiedy 
dochodzą ich głosy, że atmosfera na warsztatach nie jest najwłaściwsza. Stowarzyszenie nie 
może się obrażać na zapytania Radnych, jeżeli dysponuje publicznymi pieniędzmi. Radni 
Powiatu mają prawo zapytać o wszystko, zwłaszcza o atmosferę, jeżeli dochodzą ich 
niepokojące słuchy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. (druk nr 6/V); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2010 r. (druk nr 2/V);  
 

Komisja zapoznała się z Informacją. 
 

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie za 2010 r. (druk nr 3/V); 

 
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem. 

 
8. Sprawozdanie za 2010 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 
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oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 4/V);.  

 
Radna Ewa Dudar zapytała o kwoty podane w tabeli, jako średnie miesięczne wynagrodzenie 
dla nauczycieli.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że podane kwoty zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uzyskanego w ciągu 2010 roku. 
 
Radna Ewa Dudar dodała, że odbiór jest taki, że patrząc na tabelę to nauczyciele dużo 
zarabiają, a tak naprawdę rozkłada się to na różne okresy. Owszem w okresie rocznym są 
dodatki, które rozkłada się lecz w rzeczywistości w budżecie miesięcznym nauczyciela nie 
wygląda to tak dobrze. Radna dodatkowo zapytała, czy są poczynione jakieś działania  
w związku z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że ZSP w Gryfinie nie uzyskało dofinansowania do projektu na podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego (modernizacja pracowni). 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że kwestia bazy to jedno, a co innego to wystąpienie  
o otwarcie centrum edukacji zawodowego. To gwarantowałoby możliwość utrzymania 
kierunków kształcenia. Radna w imieniu wszystkich nauczycieli z kierunków zawodowych 
wyraziła niepokój o utrzymanie ich miejsc pracy, ale i możliwość utracenia wielu fachowców.  
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Terebecki zapytał, kiedy planowane jest przeprowadzenie 
reformy szkolnictwa. 
 
Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że we wrześniu roku szkolnego 2012/2013 będzie już nowa 
podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych i trzeba się do tego przygotować by 
stworzyć odpowiednie warunki. Zmienia się cała koncepcja kształcenia i baza. Radna dodała, że 
szkoły szczecińskie bardzo aktywnie uczestniczą w przygotowaniach i szkoleniach. Radna 
uważa, że w Chojnie byłaby doskonała baza dydaktyczna na utworzenie takiego centrum. 
 

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/V); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiana polega na dopisaniu po słowach 
„nieetatowych Członków Zarządu” wyrażenia „oraz Przewodniczącego Rady Powiatu”. 
Proponowaną zmianę wprowadza się w celu doprecyzowania zapisów dot. sposobu 
dokonywania potrąceń diet radnym w okresie niezwoływania komisji i sesji w danym miesiącu.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu 
kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 8/V); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że do tej pory nie było uchwały  
dot. zwrotu kosztów podróży wobec Radnych. Zwrot wypłacano zgodnie z zapisami 
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stosowanymi wobec pracowników Starostwa i wszystkich jednostek Powiatu. W związku z tym, 
że nie było uchwały w tej sprawie, dlatego Zarząd przedstawia w/w uchwałę. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała odnosząc się szerzej do zagadnienia jednostek powiatowych, 
że jej koleżanki i koledzy z jednostki podległej powiatowi bulwersują się przeciwko tak niskim 
stawkom. Chodzi m.in. o wyjazdy służbowe na matury do Chojny, na które nauczyciele  
są oddelegowywani. Pojawił się problem, że przy tak niskich stawkach nie opłaca się wspólna 
podróż jednym samochodem. Radna dodał, że jest za tym, aby stawki podwyższyć  
dla pracowników jst do realnych kwot. Jednak nie ma to związku z powyższym projektem 
uchwały.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 9/V);  

 
Radna Ewa Dudar zapytała, jakiej wielkości środki przeznaczone są na dotacje. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że kwota w wysokości 20 000 zł i wskazała dział i paragraf w klasyfikacji 
budżetowej. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, dlaczego jest to taka kwota. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że taka była propozycja w tym roku  
i do tej pory Powiat nie miał takich środków. W ubiegłym roku tylko jedna parafia  
w Siekierkach się zgłosiła i złożyła taki wniosek. Wówczas środki pochodziły z PFOŚiGW, 
ponieważ dotyczyły również ochrony dzięcioła, który wraz z rodziną miał gniazdo w wieży 
kościoła. Wówczas to była kwota 20 000 zł.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, co jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że na razie wpłynęły trzy wnioski, wszystkie z parafii.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że środków będzie tyle, ile uchwali 
Rada Powiatu. Trzeba będzie mieć wszelką dokumentację i pozwolenia, a co do zasady to ma 
być dofinansowanie a nie sfinansowanie prac konserwatorskich.  
 
Radny Piotr Bugajski powiedziała, że dotacje powinny być przyznawane na takie obiekty, 
które są utożsamiane z Powiatem Gryfińskim. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfi ńskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 
(druk nr 10/V);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 11/V);  

 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek przedstawiła zmiany  
w Regulaminie Organizacyjnym związane z dostosowaniem do przepisów i omówiła zmiany  
w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka na prośbę Członków Komisji poinformowała,  
że kolejnym razem przed omawianiem zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie proponowane zmiany zostaną naniesione kolorem czerwonym  
na dotychczasowy Regulamin i przesłane Radnym drogą emailową. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, co daje certyfikat ISO. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Starostwo Powiatowe zobowiązało 
się do stosowania wypracowanych procedur. Są to procedury przede wszystkim dotyczące 
obsługi mieszkańców czyli dostępność i jednolitość wniosków. Chodzi o podniesienie jakości 
świadczonych usług, w ramach czego Starostwo będzie później monitorowane i będzie badane 
zadowolenie klientów.  
 
Zapytanie znak pisma: BRZ.0012.2.4.2011 
Radna Ewa Dudar zapytała, o wielkość kosztów, jakie Powiat Gryfiński poniesie w związku  
z odnawianiem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o ten certyfikat  
to Starostwo przystąpiło do programu z Uniwersytetem Szczecińskim z Panią Profesor 
Lubińską. W ramach wdrażania programu odbyło się wiele szkoleń. A za jakiś czas audyt  
na pewno kosztuje chociaż w chwili obecnej nie jest wiadomym ile dokładnie.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że na pewno na początku wprowadzane procedury są dobre  
i mają służyć mieszkańcom. Jednakże po ich wprowadzeniu, mówi się że dalej to ogranicza się 
to do płacenia za przedłużenie tego certyfikatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli dalsze etapy będą kosztowo 
zbyt drogie i Rada nie uchwali na to środków to Starostwo Powiatowe zatrzyma się na obecnym 
etapie. Starosta dodał, że w chwili obecnej nie zna kosztów odnawiania powyższego 
Certyfikatu.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/V);  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że zaproponuje zniesienie Projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 
służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 8/V) z porządku obrad sesji w celu ponownego 
przeanalizowania i uaktualnienia stawek. 
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Radna Ewa Dudar powtórzyła, że poziom stawek zwrotu dla Radnych jest na wystarczającym 
poziomie natomiast jeżeli chodzi o pracowników jednostek to uważa się, że są zbyt niskie. 
  

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 13/V);  

 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że Spółka powinna pozyskiwać także środki zewnętrzne a nie 
tylko liczyć na środki z budżetu Powiatu. Radna prosi o krytyczne zwrócenie na to uwagi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nawet jeżeli Spółce nie udaje się 
pozyskiwać środków zewnętrznych a próby takie podejmuje, to należy zauważyć, że 7%  
w przychodach Spółki stanowią zabiegi komercyjne. Oprócz świadczenia usług medycznych to 
są również miejsca pracy mieszkańców Powiatu. Starosta przypomniał, że podwyższenie 
kapitału pochodzi z zakończenia procesu likwidacji. Spółka już teraz będzie miała więcej 
pracowników i nowe kontrakty, i generalnie podwyższony kapitał przy rozszerzonym zakresie 
działania Spółki umożliwi utrzymanie płynności.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2011 rok (druk nr 14/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła zmiany budżetu powiatu na 2011 rok, wszystkie 
zmiany zostały zobrazowane w części tabelarycznej.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

17. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2010 rok (druk  
nr 15/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła umorzenia wierzytelności oraz ulg za 2010 rok, 
zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem. 
 

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem. 
 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie (druk  
nr 16/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w związku z powzięciem informacji  
o przygotowaniach do reorganizacji w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,  
a także w związku z zaniepokojeniem pracowników Stacji, Rada Powiatu w Gryfinie może 
przedstawić swoje stanowisko w niniejszej uchwale. Stanowiska i opinie pracowników Stacji, 
Gmin Powiatu Gryfińskiego oraz podmiotów korzystających z usług stacji stanowią obszerny 
załącznik do uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Terebecki powiedział, że szykuje się projekt likwidacji 
dyspozytorni w Gryfinie na tej samej zasadzie jak w Chojnie już zlikwidowano. Będzie jeden 
dyspozytor w Szczecinie na terenie całego województwa.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że Zarząd Powiatu w Gryfinie w tej sprawie 
wydał negatywną opinię. 



 7 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że należy powziąć wszelkie kroki by nie dopuścić  
do likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie ze względu  
na bezpieczeństwo mieszkańców. Laboratorium musi istnieć w Gryfinie na co dzień  
i w sytuacjach nagłych wymagających szybkiego działania.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że należałoby wszystkie państwowe laboratoria zlikwidować, 
zrobić wszystkie prywatne i powstaną wówczas tam, gdzie na pewno są potrzebne.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zapytanie znak pisma: BRZ.0012.2.4.2011 
Radny Piotr Bugajski do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie posiedzenie z dnia 
17 marca br., na którym został wyłoniony wykonawca na wycinkę oraz zabiegi pielęgnacyjne 
drzew w pasie dróg powiatowych, a także na zadanie pn. „Remont cząstkowy gorysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2011 roku, z podziałem na zadania”, złożył 
następujące zapytania: 
- Czy istnieje możliwość uczestniczenia Radnego w odbiorach w/w robót na terenie Gminy 
Trzcińsko-Zdrój?  
- Jaki jest zakres prac w/w robót? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie ma problemu. To są mimo 
wszystko prace bieżące po zimie, które były inwentaryzowane. Informacja zostanie 
przygotowana przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami. 
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Terebecki zapytał, czy mapki z naniesionymi drogami 
powiatowymi są już przygotowane. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że mapki są już gotowe i zostaną 
Członkom Komisji przekazane.  
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Terebecki zapytał, na jakim etapie są przygotowania do 
wykonania naprawy drogi powiatowej na odcinku Babinek-Lubanowo? Jaki jest termin 
realizacji tej inwestycji? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd Powiatu jest na etapie 
wyłaniania wykonawcy na remont w/w drogi. Informacja o terminie zostanie przygotowana 
przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.  
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Terebecki zapytał, o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną 
na terenie Powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że otrzymał odpowiedź na pismo dot. 
wezwania do pilnego podjęcia działań zmierzających do zapewnienia udzielania świadczeń w 
zakresie „Nocnej i Świątecznej pomocy POZ” na terenie Powiatu Gryfińskiego, gdyż od 1 
marca mieszkańcy zostali pozbawieni dostępu do takich świadczeń. Dyrektor 
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
poinformowała, że wyłoniono świadczeniodawców, którzy od 09.03.2011 r. w Chojnie i 
Gryfinie będą zapewniały takie świadczenia.  
 
Radny Piotr Bugajski zapytał, czy są jakieś nowe wiadomości odnośnie Poczty Polskiej. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przyszła odpowiedź Dyrektora 
Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Szczecinie informująca, że w chwili obecnej proces 
restrukturyzacji został wstrzymany i zostanie poddany kolejnej analizie, co do jego zasadności. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Sławomir Terebecki 


