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Protokół Nr 16/2004 
z posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej,  

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
w dniu 19 stycznia 2004 r.  

 
 
 Posiedzenie komisji odbyło się 19 stycznia 2004 r. o godz. 1500. W posiedzeniu udział 
wzięło 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1). 
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji - Gabriela 
Kotowicz.  
 
Ad. 2.  
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 
22.XII.2003r.  
 
Ad. 3.  
Analiza i podsumowanie pracy komisji w 2003 roku i ustalenie planu pracy na 2004 rok. 
 
Przewodnicząca G. Kotowicz: Odbyliśmy większość zaplanowanych wizyt i spotkań, jakie 
założyliśmy na 2003 rok. 
- odwiedziliśmy komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej, gdzie uzyskaliśmy 
informację na temat bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, 
- W. Derkacz przedstawił nam sprawy dotyczące Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
- wizyta w komendzie policji – spotkanie z Komendantem K. Adamiakiem, 
- spotkanie z lekarzem weterynarii, 
- spotkanie z inspektorem sanitarnym, 
- wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnie, 
Nie zrealizowano spotkania z Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz wizyty  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Napisaliśmy pismo do Zarządu w sprawie zakupu wysięgnika dla straży pożarnej. Zarząd 
zobowiązał pana Komendanta Tessara do podjęcia starań o pozyskanie takiego sprzętu. Pan 
komendant ma zapewnienie od Komendanta Głównego, że dostanie 50% wartości sprzętu, 
25% dostanie z jednego z samorządów gmin – brakuje 25%. Nie wiem, czy środki na ten cel 
zostały zarezerwowane w tegorocznym budżecie. 
 
Kolejna sprawa dotyczy informowania naszej komisji o wnioskach, które wpływają  
do Zarządu od jednostek związanych merytorycznie z odpowiednią komisją. Jako radni 
powinniśmy mieć informację nt. wniosków, jakie wpływają w terminie ustawowym  
od jednostek. 
Czy mają Panowie propozycje do planu pracy dla naszej komisji na ten rok? 
 
Radny R. Laska: W ubiegłym roku byliśmy bliżej tematu likwidacji mogielników i nie 
wiem, jak ten temat traktowany jest dzisiaj? Na terenie gminy Mieszkowice mamy mogielnik 
położony 200 m od rzeki Kurzycy. Jest to pojemnik z kręgów betonowych, z których istnieje 
możliwość przenikania zawartości do gleby i wód. Tych mogielników jest na naszym terenie 
więcej, a my, jako komisja zajmujemy się zagrożeniami, powinniśmy zająć się tym tematem. 
 



 2

Wicestarosta J. Ruciński: Powiatowe Centrum Reagowania Kryzysowego ma nową 
strukturę i nowe zadania. Zostaniemy zapoznani ze strukturą i funkcjonowaniem tego 
Centrum. 
W planach operacyjnych ma ocenę sytuacji przeciwpowodziowej w II kwartale. 
 
Radny M. Racinowski: Proponowałbym spotkać się z Powiatowym Inspektorem 
Weterynarii i porozmawiać o uregulowaniach weterynaryjnych w związku z wejściem  
Polski do Unii. 
 
Radna G. Kotowicz: Nadrobimy w bieżącym roku zaległe wizyty oraz poprosimy  
o informację na temat funkcjonowania służby zdrowia. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Beata Dróżdż 
 
 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
             Gabriela Kotowicz 
 


