
 Załącznik Nr 2 
 do Uchwały Nr XX/156/2013 
 Rady Powiatu w Gryfinie 
 z dnia 23.01.2013 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  
I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ ZA 2012 ROK 

 
W 2012 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  

m.in. tematy: 
 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji w 2011 r., 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2012 r.; 
• omówienie dokumentów związanych z pozyskiwaniem inwestora strategicznego dla 

Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, 
• przyjęcie informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 
• przyjęcie informacji o działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 
• przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu 

gryfińskiego, 
• przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie gryfińskim, 
• zapoznanie się ze strategią rozwoju oświaty w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016, 
• przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu gryfińskiego za 2011 r., 
• przyjęcie informacji o realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego (zabezpieczenie przeciwpowodziowe), 
• przyjęcie informacji o stanie sanitarno-weterynaryjnym w powiecie gryfińskim, 
• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r., 
• przyjęcie informacji dot. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
• zapoznanie się ze strategią optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w powiecie 

gryfińskim, 
• przyjęcie informacji o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego, 
• przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu gryfińskiego  

w powiązaniu ze stanem technicznym dróg, 
• przyjęcie informacji o stanie zabytków w powiecie gryfińskim, 
• przegląd stanu dróg powiatowych, 
• omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013, 

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

• wniosek dot. usterek bądź nieprawidłowości ujawnionych w czasie eksploatowania drogi 
powiatowej w Piasecznie (zrealizowano); 

• wniosek dot. wyrwy w nawierzchni drogi powiatowej między Wesołą a Dobropolem 
(zrealizowano); 
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• wniosek dot. ubytków (dziur) w nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości 
Strzeszów oraz przed miejscowością Baniewice (zrealizowano); 

• wniosek dot. zaproszenia na jedną z sesji Rady Powiatu w Gryfinie i wręczenia listów 
gratulacyjnych laureatom „Dorocznego Przeglądu Plastyki Myśliborskiej”, będących 
mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój. Główną Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy 
Myśliborza zdobył Marek Stanisławski, natomiast Krzysztof Stanisławski Nagrodę 
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oraz nagrodę publiczności (zrealizowano); 

• wniosek dot. oznakowania ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na 
odc. drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Gogolice oraz terminu wykonania wiosennego 
przeglądu gwarancyjnego na odcinku drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój - Warnice,  
w tym m. Piaseczno (zrealizowano); 

• wniosek dot. podania informacji, w jakich przypadkach i czy w ogóle były stosowane  
w roku 2011 stawki niższe niż stawki minimalne przyjęte uchwałą Nr 594/2002 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych 
dot. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących 
własność powiatu gryfińskiego (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. udzielenia informacji w jakim trybie został wyłoniony bank (czy był to  
np. przetarg), w którym został zaciągnięty kredyt obrotowy w wysokości 2 000 000,00 zł 
na okres od 17 stycznia 2011 r. z terminem wymagalności do 31 grudnia 2014 r. oraz 
jakie były podane kryteria. Ponadto prośba o kserokopię umowy zawartej z bankiem  
w przedmiotowej sprawie (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Długiej i Zielnej  
w Żabnicy, w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikającego ze 
wzmożonego ruchu tirów do fabryki Gryfskand (zrealizowano); 

• wniosek dot. przycinki drzew na odcinkach dróg powiatowych: Dębce, przejazd kolejowy 
w Daleszewie (zrealizowano) oraz Żabnica, przejazd kolejowy w Czepinie (planowane do 
realizacji w 2013 r.); 

• wniosek dot. podania liczby nowych budynków mieszkalnych oddanych w 2011 r. do 
użytkowania na terenie powiatu gryfińskiego oraz ile z nich zostało wyposażonych  
w instalacje wykorzystujące źródła energii odnawialnej (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. określenia zasad i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych powiatowi gryfińskiemu na 2012 r. (udzielono 
odpowiedzi); 

• wniosek dot. przygotowania projektu uchwały dot. zmiany składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej, w celu ponownego przegłosowania na sesji (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. udostępnienia protokołu z prac zespołu do spraw przejęcia dokumentacji  
i zadań od Agencji Nieruchomości Rolnych (zrealizowano); 

• wniosek w sprawie sprawdzenia w „książce drogi” wpisów dot. stanu technicznego 
przepustu znajdującego się w ciągu ul. Cmentarnej w Trzcińsku-Zdroju (udzielono 
odpowiedzi); 

• wniosek dot. udzielenia informacji na temat sposobu wykorzystania środków 
finansowych przekazanych przez powiat gryfiński w formie pomocy gminie Olszyna 
(udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. przedstawienia planu inwestycji na drogach powiatowych w 2012-2013 r.  
w celu przeprowadzenia wizytacji na wybranych drogach z przedmiotowego planu 
(zrealizowano); 
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• wniosek dot. udzielenia informacji, kto jest właścicielem murów obronnych w Chojnie  
(w toku); 

• wniosek dot. udzielenia informacji na temat wykazu ruchomych zabytków w powiecie 
gryfińskim oraz sprawdzenie czy „słynne pianino” z Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju jest zabytkiem ruchomym (w toku). 

 
 
W większości posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnych, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej w 2012 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: 
Edyta Rybacka 


