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PROTOKÓŁ NR 45/14 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 09 lipca 2014 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Sławomir 
Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była „Ocena stanu przeciwdziałania zagrożeniom 
występującym wśród młodzieży, w tym stanu bezpieczeństwa w szkołach i na masowych 
imprezach” oraz przygotowanie stanowiska komisji w sprawie przechowywania, 
zabezpieczania i zachowania zimnego łańcucha preparatów szczepionkowych znajdujących 
się w aptekach na terenie powiatu gryfińskiego, kierowanego do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 45 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Ocena stanu przeciwdziałania zagrożeniom występującym wśród młodzieży,  

w tym stanu bezpieczeństwa w szkołach i na masowych imprezach. 
 

Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że radnym przedłożona została 
informacja w zakresie oceny stanu przeciwdziałania zagrożeniom występującym wśród 
młodzieży, w tym stanu bezpieczeństwa w szkołach i na masowych imprezach, która stanowi  
zał. nr. 3.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że zapoznała się z informacją, którą przygotowała pani 
naczelnik, wszystkie szkoły zostały opisane bardzo szczegółowo. Radna zwróciła się z prośbą 
o przedłożenie bardziej szczegółowych informacji co do funkcjonowania internatów, które 
mają pod sobą szkoły.  Do ogólnej wiadomości podane i wypisane są programy, które były 
realizowane w szkołach, internat jest takim miejscem, gdzie opieka nad uczniami zapewniona 
jest przez całą dobę, stąd chciałaby mieć szerszą wiedzę w tym zakresie. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.45.2014.ER radnej Ewy Dudar: 
-  prośba o przedłożenie szczegółowych informacji dot. funkcjonowania internatów, które 
znajdują się na terenie powiatu gryfińskiego, tj. w jaki sposób zabezpieczana jest opieka  
w internacie w trakcie trwania zajęć szkolnych oraz czy zdarzają się przypadki przekazywania 
kluczy do internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie uczniom lub osobom postronnym. Zapytała 
również, czy w internatach wynajmowane są pokoje osobom dorosłym, które nie są uczniami 
szkoły, jeżeli tak to na jakich zasadach się to odbywa. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.45.2014.ER przewodniczącego komisji Sławomira Terebeckiego: 
- prośba o przekazanie informacji w zakresie możliwości korzystania z boisk sportowych 
znajdujących się na terenie szkół i placówek będących jednostkami powiatu w okresie 
wakacyjnym. Zapytał czy są one w tym czasie ogólnodostępne, czy jest monitorowane 
bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie, jakie są ogólne zasady korzystania  
z boisk znajdujących się przy placówkach oświatowych oraz kto ponosi odpowiedzialność  
w razie nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce na ich terenie.   
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Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że przedmiotowa informacja 
została przygotowana w należyty sposób i jest bardzo wyczerpująca.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że jej zdaniem w szkołach brakuje monitoringu  
i zapisywania osób z imienia i nazwiska, kto wchodzi i wychodzi ze szkoły. W Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie prowadzony jest taki rejestr, gdzie w zeszycie każda 
osoba musi się wpisać, aby wejść na teren szkoły. Zdaniem radnej jest to bardzo dobre 
rozwiązanie, funkcjonuje to bez zarzutu, należy wziąć pod uwagę różne sytuacje, które mają 
miejsce i o których się słyszy w mediach i prasie. W przedmiotowym materiale pojawiła  
się również informacja na temat organizacji masowych imprez, radna nie ma wiedzy na temat 
tego, aby były one organizowane w szkołach na terenie powiatu.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że organizowana była studniówka 
w ZSP nr 1 w Chojnie. Została ona zorganizowana zgodnie z wewnętrznymi procedurami, 
które obowiązują w placówce. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.45.2014.ER radnej Ewy Dudar: 
- prośba o przedłożenie informacji dot. wyników naboru do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 oraz informacji o wynikach egzaminu 
maturalnego. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że jej prośba jest związana z tym, że na ostatniej sesji 
usłyszała stwierdzenie, że powiat dokłada do oświaty ok. 3 000 000,00 zł. W późniejszym 
terminie na pewno w tym temacie pojawią się szczegółowe zapytania. Radna jest 
zainteresowana tym, czy subwencja oświatowa pokrywa chociażby koszty samego kształcenia 
oraz czy w sprawozdaniu uwzględniono również doposażanie szkół tj. remonty, inwestycje.  
 

O godzinie 15:10 na posiedzenie komisji przyszła sekretarz powiatu Barbara Rawecka. 
 

Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób 
wykorzystywane są nagrania z monitoringu, który znajduje się w szkołach. Zapytał również,  
jak długo te nagrania są przechowywane, czy są w jakiś sposób archiwizowane, czy są po 
prostu niszczone po jakimś czasie.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz - Bień 
odpowiedziała, że czas przechowywania tych nagrań to tydzień, bądź dwa tygodnie,  
są wykorzystywane jedynie w przypadkach i sytuacjach tego wymagających. 
 

Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Ad.4  Przygotowanie stanowiska komisji w sprawie przechowywania, zabezpieczania  

i zachowania zimnego łańcucha preparatów szczepionkowych znajdujących  
się w aptekach na terenie powiatu gryfińskiego, kierowanego do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że przygotował pismo w sprawie 
przechowywania, zabezpieczania i zachowania zimnego łańcucha preparatów 
szczepionkowych znajdujących się w aptekach na terenie powiatu gryfińskiego, kierowanego 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie. Członkowie komisji mieli 
okazję się z nim zapoznać, przewodniczący wniósł jeszcze kilka poprawek co do jego treści  
w porozumieniu z Biurem Obsługi Rady i Zarządu (ostateczna wersja stanowi  
zał. nr 4 do protokołu).  
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Radna Ewa Dudar powiedziała, że w związku z tym, że w trakcie posiedzeń komisji 
podczas omawiania tego tematu był obecny również Inspektor Sanitarny pani Wioletta Rożko, 
należałoby również przesłać do jej wiadomości takie pismo.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że jest to słuszna uwaga i należy 
oczywiście to pismo przesłać również do pani inspektor. W związku z tym, że korespondencja 
w tym temacie była prowadzona, tak więc nie ma żadnych przeciwskazań, aby tego  
nie zrobić.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował przewodniczącemu i komisji  
za zainteresowanie tą sprawą, zaangażowanie, konsekwencję i próbę doprowadzeniu jej do 
końca. Komisja wskazała, że jest w tym ogniwie słaby punkt, należy pochwalić  
i pogratulować komisji podjętych działań w tym zakresie. Zaproponował, aby zakończyć  
to pismo zdaniem końcowym mówiącym o tym, że „Komisja zwraca się z prośbą  
o poinformowanie o podjętych działaniach i krokach”.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że propozycja pana starosty 
zostanie uwzględniona, taki zapis znajdzie się w przedmiotowym piśmie.  
 
Ad.5  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że chciałby poruszyć jeszcze 
temat opieki zdrowotnej. Jest okres wakacyjny, ale dostaje sygnały i uwagi od pacjentów  
z rejonu Chojny, że pojawiło się zamieszanie z praktykami lekarskimi w związku z okresem 
wakacyjnym, urlopowym. Pacjenci powinni wiedzieć o godzinach pracy lekarzy, pielęgniarek 
i położnych POZ z uwzględnieniem godzin przyjmowania pacjentów w miejscu 
wykonywania praktyk lekarskich oraz z uwzględnieniem terminów wizyt domowych. Zwrócił 
się do wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego pana Piotra 
Ignaciuka o przygotowanie pisma do świadczeniodawców POZ z terenu powiatu gryfińskiego 
w sprawie harmonogramu pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ (stanowi zał. nr 5). 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że informacja powinna być jasna i czytelna zwłaszcza  
z punktu widzenia pacjenta.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że takie uporządkowanie tego 
systemu jest jak najbardziej wskazane, zarówno dla lekarzy jak i dla samych pacjentów. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.45.2014.ER radnego Piotra Bugajskiego: 
- prośba o udostępnienie protokołu z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej 
w Trzcińsku - Zdroju. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.35. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Sławomir Terebecki 


