
 Załącznik nr 2 
 do uchwały nr XXXII/231/2014 
 Rady Powiatu w Gryfinie 
 z dnia 30.01.2014 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  
I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ ZA 2013 ROK 

 
W 2013 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 2012 r., 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2013 r.; 
• omówienie strategii dotyczącej walki z bezrobociem i aktywizacją zawodową realizowaną 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie i w Chojnie w 2013 r., 
• spotkanie ze Spółką „Dom Lekarski” S.A.: 

- realizacja umowy nabycia udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
         Sp. z o.o., 

- sprawy bieżące działalności Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., 
- zagadnienia związane z zabezpieczeniem świadczeń medycznych na terenie powiatu        

gryfińskiego w 2013 r., 
• przyjęcie informacji o działalności Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 
• przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie gryfińskim, 
• przyjęcie informacji o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu gryfińskiego, 
• omówienie zagadnień związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, 
• analiza zagadnień i problemów związanych z działalnością działających na terenie 

powiatu gryfińskiego domów dziecka, rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej, 
• przedstawienie informacji w zakresie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 
• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2014 r., 
• omówienie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących  

na terenie powiatu gryfińskiego, 
• zapoznanie się z informacją na temat bieżącej działalności Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz realizacji umów ze Spółką Dom Lekarski S.A. i Spółką 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., 

• przyjęcie informacji o przygotowaniu i stopniu realizacji zadań związanych z zimowym 
utrzymaniem chodników i dróg powiatowych, 

• omówienie problemów związanych z działalnością Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, 

• przyjęcie informacji o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego, 
• przedstawienie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  

dla Powiatu Gryfińskiego”, 
• omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2014. 
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Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 
gryfiński, tj.: 

• wniosek dot. podjęcia działań ws. wpisania pianina ED. WERNERA z Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, jako zabytku ruchomego do rejestru prowadzonego  
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie (w toku),  

• wniosek dot. podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy mają one podpisane umowy  
ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie na świadczenie usług diagnostycznych w tym 
zakresie (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dot. przekazania informacji lekarzom (rodzinnym, specjalistom) z terenu powiatu 
gryfińskiego o możliwości ambulatoryjnego wykonywania badań w Szpitalu (udzielono 
odpowiedzi), 

• wniosek dot. zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
(zrealizowano), 

• wniosek dot. udzielenia informacji na jakim etapie są prace związane z bieżącą naprawą 
nawierzchni dróg powiatowych, co już zostało zrobione i jakie są przewidywane terminy 
prac (zrealizowano),  

• wniosek dot. udzielenia informacji na temat podania zasad, na podstawie których został 
utworzony Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz liczby i kompetencji osób w nim 
pracujących (zrealizowano), 

• wniosek dot. przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej bądź referatu informacji 
dotyczących przygotowania budynków w Nowym Czarnowie na przyjęcie dzieci 
(zrealizowano),  

• wniosek dot. przedłożenia opinii prawnej dotyczącej okresu wypowiedzenia umowy 
nauczycielom  w związku z projektem uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej  
o w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie (zrealizowano), 

• wniosek dot. udzielenia dodatkowej informacji dotyczącej nabycia prawa do działki  
nr 141 obręb nr 1 m. Trzcińsko Zdrój, czy właściciel jest obciążany za bezumowne 
użytkowanie tej nieruchomości oraz czy Powiat będzie się domagał wydania  
tej nieruchomości? (zrealizowano), 

• wniosek dot. udostępnienia protokołu ze spotkania konsultacyjnego w sprawie 
korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (zrealizowano), 

• wniosek dot. możliwości doposażenia pokoi w internacie Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie m.in. w krzesła, lampki, stoliki oraz przyjrzenia  
się tej sprawie (w kontekście odbytego przez komisję wyjazdowego posiedzenia  
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w dniu 30 lipca 2013 r.) 
(udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dot. przedłożenia wykazu podmiotów zewnętrznych współpracujących  
z powiatem (na terenie poszczególnych gmin) w sprawie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego (zrealizowano), 
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• wniosek dot. udzielenia informacji w sprawie zimowego utrzymania chodników, które 
zostały w międzyczasie wybudowane wspólnie z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
(udzielono odpowiedzi), 

• wniosek ws. udzielenia bardziej szczegółowej informacji na temat pianina znajdującego 
się w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój tj. podania daty wystosowania pisma 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz interwencji, która umożliwi 
ostateczne jej załatwienie (w toku). 

 
 
W większości posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnych, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej w 2013 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 


