
 Załącznik nr 2 
 do uchwały nr XXXIX/275/2014 

Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25 września 2014 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  
I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ ZA 2014 R. 

 
W 2014 r. odbyło się 9 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m.in. tematy: 

 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji w 2013 r., 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2014 r., 
• zapoznanie się z informacją dot. transportu i przechowywania preparatów 

szczepionkowych przez świadczeniodawców POZ oraz apteki, 
• zapoznanie się z informacją dot. funkcjonowania przychodni specjalistycznych  

na terenie powiatu gryfińskiego, 
• przyjęcie stanowiska w sprawie wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego  

znak: NK.3.4131.603.2013.SA z dnia 10.12.2013 r. o wyrażenie przez Radę Powiatu woli 
dostosowania uchwały nr XXV/189/2013 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz 
utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, do stanu zgodnego  
z prawem poprzez wyeliminowanie wadliwego przepisu paragrafu 4, 

• zapoznanie się z informacją dyrektora w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

• zapoznanie się z informacją w zakresie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie, 

• omówienie strategii dot. walki z bezrobociem i aktywizacją zawodową realizowaną przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie i w Chojnie w 2014 r., 

• omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych na terenie 
powiatu gryfińskiego w 2014 r., 

• zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie za 2013 r., 

• zapoznanie się z  informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2013 r., 

• zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu gryfińskiego  
za 2013 r., 

• zapoznanie się z informacją dot. przeciwdziałania zagrożeniom klęski żywiołowej  
w powiecie, w tym: utrzymania przejezdności dróg, przeciwdziałania powodzi, 
przeciwdziałania ujemnym skutkom zimy, 

• zapoznanie się z informacją dot. oceny stanu przeciwdziałania zagrożeniom 
występującym wśród młodzieży, w tym stanu bezpieczeństwa w szkołach i na masowych 
imprezach, 
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• wypracowanie stanowiska komisji w sprawie przechowywania, zabezpieczania  
i zachowania zimnego łańcucha preparatów szczepionkowych znajdujących  
się w aptekach na terenie powiatu gryfińskiego, kierowanego do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie, 

• omówienie problemów związanych z działalnością Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, 

• zapoznanie się z informacją o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu 
gryfińskiego, 

• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2015 r., 
 

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

• wniosek dot. udostępnienia pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie 
zabezpieczenia potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  
na 2014 r., w tym na zmianę siedziby inspektoratu (zrealizowano), 

• wniosek dot. udzielenia odpowiedzi na korespondencję sołtysa Wirowa skierowaną  
do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie remontu pobocza drogi powiatowej 
koło kościoła (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek w sprawie uwzględnienia w sprawozdaniu przygotowywanym przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie dot. stanu bezpieczeństwa 
sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2013 r. informacji i danych statystycznych  
w postaci analizy porównawczej obejmujących lata 2012 i 2013 w zakresie: 
- realizacji obowiązkowych szczepień na terenie powiatu gryfińskiego  
i w poszczególnych gminach, 
- liczby dzieci, które uniknęły szczepień obowiązkowych w powiecie gryfińskim  
i w poszczególnych gminach,  
- liczby osób korzystających ze szczepionek przeciwko grypie (szczepienia zalecane, 
nieobowiązkowe) w powiecie gryfińskim oraz w poszczególnych gminach 
(zrealizowano), 

• wniosek dot. możliwości zabezpieczenia medycznych usług specjalistycznych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza endokrynologa na terenie powiatu 
gryfińskiego oraz lekarza pediatry (w ramach POZ) w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny 
Pracy, Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Chojnie (udzielono 
odpowiedzi), 

• wniosek dot. uwzględnienia w harmonogramie pracy aptek nowopowstałej apteki 
„Millenium” w Trzcińsku – Zdroju (zrealizowano), 

• wniosek dot. udzielenia informacji w zakresie wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dot. udzielenia informacji, czy szkoły ponadgimnazjalne (będące jednostkami 
organizacyjnymi powiatu) uczestniczą w programie edukacyjnym pt. „ARS czyli jak dbać 
o miłość” organizowanego w ramach projektu „Profilaktyczny program z zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, 
współfinansowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (udzielono 
odpowiedzi), 
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• wniosek dot. wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego  
w Szczecinie w sprawie sposobu zabezpieczenia i zachowania zimnego łańcucha 
preparatów szczepionkowych znajdujących się w aptekach na terenie powiatu 
gryfińskiego oraz monitoringu temperatury w lodówkach (czy jest dokonywany 
automatycznie, czy przez pracowników apteki, jak to wygląda w dni powszednie  
i dni wolne od pracy). Ponadto, czy obowiązują jakiekolwiek procedury, które 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie nakłada na apteki w momencie 
awarii sprzętu chłodniczego, bądź braku energii (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dot. zweryfikowania zapisu zawartego w załączniku nr 1 do projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński w paragrafie 7b dot. zasad i trybu przyznawania stypendium  
za szczególne osiągnięcia w nauce, poprzez uwzględnienie w tym paragrafie również 
innych podmiotów kształcących młodzież oraz organizujących konkursy i olimpiady  
o zasięgu ogólnopolskim (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dot. przekazania radnym pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie z dnia 02 kwietnia br., będącego odpowiedzią na wniosek 
przewodniczącego komisji złożonego na XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 20 marca br. 
w sprawie przedłożenia wykazu obiektów użyteczności publicznej, których właścicielem 
jest powiat gryfiński i które zostały skontrolowane przez Powiatową Państwową Straż 
Pożarną w Gryfinie w 2013 r., wskazania jakie uchybienia (jeżeli wystąpiły) zostały 
stwierdzone podczas kontroli tych obiektów i jak zostało to ostatecznie załatwione.  
W związku z nieprawidłowościami, które zostały wykryte w placówce opiekuńczo-
wychowawczej nr 3 w Trzcińsku – Zdroju (wskazane w przedmiotowym piśmie) 
zwrócono się z prośbą o przedstawienie przez dyrektora jednostki strategii działania (wraz  
z terminami oraz kosztorysem) mającej na celu zlikwidowanie tych uchybień 
(zrealizowano), 

• wniosek dot. sposobu rozwiązania umowy o pracę z nauczycielami przez dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek w sprawie wystąpienia do PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych 
w Szczecinie z pismem – apelem dot. podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia 
przejścia przez torowisko na wysokości ul. Andersa 20-25 w Gryfinie i dostosowania  
go do potrzeb osób korzystających z tego przejścia (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek w sprawie przedłożenia szczegółowych informacji dot. funkcjonowania 
internatów znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego, tj. w jaki sposób została 
zabezpieczana opieka w internacie w trakcie trwania zajęć szkolnych oraz czy zdarzają 
się przypadki przekazywania kluczy do internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie uczniom lub 
osobom postronnym. Czy w internatach wynajmowane są pokoje osobom dorosłym, które 
nie są uczniami szkoły, jeżeli tak to na jakich zasadach się to odbywa? (udzielono 
odpowiedzi), 

• wniosek dot. przekazania informacji w zakresie możliwości korzystania z boisk 
sportowych znajdujących się na terenie szkół i placówek będących jednostkami powiatu 
w okresie wakacyjnym (czy są one w tym czasie ogólnodostępne, czy jest monitorowane 
bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie, jakie są ogólne zasady korzystania  
z boisk znajdujących się przy placówkach oświatowych oraz kto ponosi 
odpowiedzialność w razie nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce na ich terenie) 
(udzielono odpowiedzi), 
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• wniosek dot. przedłożenia informacji dot. wyników naboru do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 oraz informacji o wynikach egzaminu 
maturalnego (zrealizowano), 

• wniosek dot. udostępnienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku – Zdroju (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek do Zarządu Powiatu o zorganizowanie spotkania z kierownikiem internatu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, radną Ewą Dudar, przedstawicielem 
Zarządu  lub wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat funkcjonowania 
internatu (zrealizowano), 

• wniosek o ponowne wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego  
w Szczecinie, w związku z brakiem odpowiedzi na stanowisko komisji z dnia 9 lipca 
2014 r. w sprawie sposobu i obowiązku monitorowania temperatury preparatów 
szczepionkowych w aptekach z terenu powiatu gryfińskiego (zrealizowano), 
 

 
W większości posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnych, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej w 2014 r. 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 


