
 Załącznik Nr 2 
 do Uchwały Nr XII/86/2012 
 Rady Powiatu w Gryfinie 
 z dnia 16.02.2012 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  
I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ ZA 2011 ROK 

 
W 2011 roku odbyło się 14 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  

m.in. tematy: 
 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2011 r., 
• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, 
• informacja Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością nt. bieżącej sytuacji szpitala oraz założeń i perspektyw rozwojowych 
Spółki, 

• przedstawienie przez przedstawiciela medycznego firmy Pfizer Polska Sp. z o.o. 
informacji nt. epidemiologii i profilaktyki zagrożeń meningokokowych, 

• informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego, 

• sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie za 2010 r., 

• przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 
roku i w latach kolejnych, 

• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2010 rok, 

• informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Gryfińskim, 
• informacja dot. naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński, 
• informacja dot. remontów bieżących wykonywanych w jednostkach oświatowych 

Powiatu Gryfińskiego, 
• informacja dot. inwestycji i remontów bieżących prowadzanych na drogach powiatowych, 
• informacja nt. zawartych przez NFZ – Oddział Wojewódzki w Szczecinie kontraktów  

z zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
• propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r., 
• informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2010 r. 
• informacja Prezesa Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” z realizacji planu finansowego na 2011 r., wyników Spółki za okres 
działalności, podejmowanych działań dotyczących rozwoju Spółki i proponowanych 
przez Spółkę kierunków rozwoju, w tym informacji o koniecznych szacowanych 
nakładach na osiągnięcie standaryzacji w perspektywie dwuletniej i pięcioletniej oraz 
wskazanie źródeł finansowania, 
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• informacja Zarządu Powiatu dot. realizacji uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, 

• omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze  
2011 r., 

• informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie Powiatu Gryfińskiego, 
• omówienie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII 

na lata 2011-2016, 
• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, 
• informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego, 
• opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2011 r. 
 

Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 
gryfiński, tj.: 

• wniosek w/s załatania drogi powiatowej przy kopalni kruszyw oraz podtopienia drogi  
w m. Rosówek (zrealizowano); 

•  zapytanie 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”, czy istnieje możliwość uczestniczenia w odbiorach w/w robót na terenie 
Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz jaki jest zakres prac w/w robót (zrealizowano); 

• zapytanie o wielkość kosztów jakie Powiat Gryfiński poniesie w związku z odnawianiem 
Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 
(zrealizowano); 

• zapytanie dot. naprawy drogi powiatowej na odcinku Babinek-Lubanowo oraz terminu 
realizacji inwestycji (zrealizowano); 

• zapytanie, czego dotyczy zlecenie i jaki problem występuje z odwodnieniem w m. Drzesz, 
w związku ze zleceniem firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Mieszkowic 
wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1403Z Trzcińsko-Zdrój – Drzesz  
w m. Drzesz za kwotę 17 476,01 zł brutto - posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w dn. 07 kwietnia 2011 r. (zrealizowano); 

• wniosek dot. wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie z wnioskiem o przedstawienie na sesji Rady Powiatu w Gryfinie informacji 
o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego (informacja została 
przedstawiona na XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie przez Naczelnika Wydziału 
Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Szczecinie); 

• wniosek o wystąpienie do poradni oraz pracowni diagnostycznych realizujących 
świadczenia na terenie Powiatu Gryfińskiego, z wnioskiem o przedstawienie informacji 
na temat obowiązujących kontraktów z wyszczególnieniem godzin, miejsc przyjęć  
i nazwisk lekarzy specjalistów (zrealizowano); 

• wniosek w/s zwołania wspólnego spotkania komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie  
w celu omówienia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
(Wieloletni Program Inwestycyjny dla Powiatu Gryfińskiego został omówiony  



 3

na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie w dniu  
27 października 2011); 

• wniosek Klubu Radnych Powiatu Gryfińskiego Platformy Obywatelskiej RP  
dot. dokonania zamiany w składzie osobowym Komisji Ochrony Cywilnej i Zagrożeń 
Nadzwyczajnych członków radnej Ewy Dudar – do Komisji Rewizyjnej oraz radnego 
Labiba Zaira – do Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej (wniosek zrealizowany na X sesji Rady Powiatu w Gryfinie); 

• zapytanie dot. tego w jaki sposób szkoły ponadgimnazjalne informują uczniów klas 
pierwszych o sposobie i kosztach wyrobienia książeczki zdrowia dla pracowników 
młodocianych na cele sanitarno-epidemiologiczne oraz kto powinien ponosić koszty 
badań z tych związanych (zrealizowano); 

• wniosek w/s zawiadomienia odpowiednich organów ścigania w związku  
z niewypełnieniem obowiązków przez Agencję Nieruchomości Rolnych względem 
utrzymania urządzeń melioracyjnych w m. Rosnówek (Gmina Trzcińsko-Zdrój) w efekcie 
czego doszło do zalania drogi powiatowej i tym samym zagrożenia dla użytkowników 
dróg (wyjaśniono); 

• zapytanie, w jaki sposób szkoły ponadgimnazjalne informują uczniów klas pierwszych  
o sposobie i kosztach wyrobienia książeczki zdrowia na cele sanitarno-
epidemiologicznych oraz kto powinien ponosić koszty badań z tym związane.  
W udzielonej odpowiedzi przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki nie było do końca informacji, w jaki sposób książeczki zdrowia mają być 
wyrabiane oraz kto zgodnie z przepisami prawa powinien zapłacić za badania. 
Zasugerował zebranie informacji od wychowawców klas pierwszych albo dyrektorów 
szkół celem sprawdzenia, czy ktoś sfinansował badania ze środków publicznych 
(zrealizowano); 

• zapytanie, czy zgodnym z przepisami prawa jest, że tylko jeden związek – Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gryfinie opiniował wprowadzane zmiany  
do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński, a drugi został pominięty, tj. Wolny Związek 
„Solidarność-oświata”. Poproszono o wskazanie źródła finansowego, z którego będą 
pochodziły środki na nową stawkę dodatku funkcyjnego (zrealizowano); 

• wniosek dot. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie o przedstawienie informacji na temat 
obowiązujących kontraktów z wyszczególnieniem godzin, miejsc przyjęć i nazwisk 
lekarzy specjalistów, w związku z brakiem uzyskania w/w danych od niektórych 
świadczeniodawców udzielających na terenie Powiatu Gryfińskiego świadczeń 
medycznych, m.in Niepublicznego ZOZ „Intermed” Sp. z o.o. w Gryfinie  
oraz pozostałych: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA-MED.” s.c.  
w Gryfinie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hipokratesa w Cedyni, Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Femina w Chojnie (zrealizowano); 

• wniosek w imieniu Sołtysa wsi Góralice o przestawienie znaku miejscowości 
znajdującego się za blisko krawędzi drogi w wyniku, czego zaczepiają o niego jadące 
ciągniki (wyjaśniono); 

• wniosek w imieniu mieszkańców Gogolic o poprawę nawierzchni drogi na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój – Gogolice (zrealizowano ); 
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• wniosek dot. wycinki krzaków z poboczy drogi powiatowej na odcinku Rosnowo-
Gogolice (w toku); 

• wniosek dot. zamieszczenia w prasie lokalnej (np. Gazeta Gryfińska, Gazeta Chojeńska) 
informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 
Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się na stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl  
w zakładce ambulatoryjna opieka specjalistyczna (wyjaśniono); 

 
W większości posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnych, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej w 2011 roku brali udział członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie, 
Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji  
 
 Sławomir Terebecki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Romankiewicz 


