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Protokół Nr XII/2003 
wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i 

Administracji Zespolonej oraz Komisji Budżetowej 
w dniu 29 października 2003 r. 

Posiedzenie Komisji odbyło się w 29 października, o godz. 1500 i trwało do godz. 1700. 
W posiedzeniu brało udział 9 członków Komisji (zał. nr 1 i 2) oraz zaproszeni goście (lista 
gości- zał. nr 3). 

Posiedzenie  otworzyli  i  obrady prowadzili  -  Przewodnicząca  Komisji  Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej - Pani Gabriela Kotowicz i 
Przewodniczący Komisji Budżetowej - Pan Józef Medyński. Obie komisje przyjęły 
jednogłośnie protokoły z poprzednich posiedzeń. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej (...)- Pani Gabriela Kotowicz poinformowała 
zebranych, że głównym punktem posiedzenia będzie omówienie sytuacji w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynaryjnym oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio logicznej w 
Gryfinie. 

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel lekarza powiatowego weterynarii - Pan 
Hubert Gumowski, który przedstawił pracę Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w 
Gryfinie. Omówił trudności z jakimi się borykają (brak etatów i sprzętu) i działania 
podejmowane w 2003 r. przez PIW. (zał. nr 4). 

W dalszej części posiedzenia, głos zabrał dr Zbigniew Kruczkowski.  
Z. Kruczkowski: Na 8 podstawowych działów w sanepidzie gryfińskim, 3 są najważniejsze: 
dział epidemiologii, dział higieny komunalnej, dział higieny żywienia. 
W dziale higieny komunalnej przeprowadziliśmy w tym roku 730 kontroli, z tego 633 -
przeprowadzone zostały wspólnie    z innymi służbami powiatowymi tj. ze strażą, policją, 
weterynarią.  
Wydano 12 decyzji o naruszeniu przepisów sanitarnych, załatwiono 22 prośby i skargi. 

W dziale higieny żywności zmniejszyła się liczba obiektów do kontroli (obiekty 
gastronomiczne)- liczba, która wynosiła w ubiegłych latach sięgała prawie 1600, w tej chwili 
wynosi 871 i w dalszym ciągu spada. Wykonaliśmy w tych obiektach 1180 kontroli. Jedyny 
problem nas nurtujący i do tej pory nie załatwiony, to problem odpadów, narzucony przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Na terenie Gryfina jedynym zakładem, który ma 
uprawnienia do usuwania odpadów jest PUK. O takie uprawnienia starało się kilka firm ze 
Szczecina, ale niestety nie otrzymały takiego zezwolenia, a PUK stawia przedsiębiorstwom 
warunki nie do spełnienia. 

Największe zmiany obserwujemy w dziale epidemiologii. Zmieniła się organizacja 
pracy jednostek służby zdrowia, co w znacznej mierze wpływa na naszą działalność. 
Placówek służy zdrowia jest obecnie w powiecie 78, z tego 42 to jednostki prywatne. 
Przeprowadziliśmy 152 kontrole, w których wzięły udział: dział higieny żywienia, dział 
komunalny, oświata zdrowotna, higiena szkolna. Takie wspólne kontrole zwiększają ich 
efektywność, pomagają ocenić obiekt pod wszystkimi względami. W tym czasie 
wykonaliśmy bardzo ważne badania na skuteczność sterylizacji urządzeń medycznych w 
jednostkach służby zdrowia, przeprowadziliśmy ich 167.  
Wykonano 36 172 szczepienia, z tego 16 132 - szczepienia osób pow. 19 roku życia. 
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Na skutek reorganizacji służby zdrowia, w okresie ostatnich 2 lat zlikwidowano pielęgniarki 
szkolne. Ponieważ cała organizacja szczepień opierała się na kartach zdrowia dzieci i 
młodzieży będących w szkołach, byliśmy w stanie monitorować z dużą dokładnością proces 
szczepień. W pewnym momencie to się rozleciało, po likwidacji gabinetów szkolnych 
dokumenty były przerzucane z miejsca na miejsce. Wykonaliśmy ogromną pracę kompletując te 
karty. Udało się to zrobić w 98%, co jest wielkim sukcesem. 

Wniosek: 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej oraz 
Komisja Budżetowa proponują wsparcie finansowe pogorzelcom ze Swobnicy, którzy w 
wyniku pożaru stracili swój dobytek. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji  
         Józef Medyński 

 

 

 

 

 
 


