
 Załącznik nr 2 
 do uchwały nr XXXVI/241/2018 
 Rady Powiatu w Gryfinie 
 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  
KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  

I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ ZA 2017 ROK 
 

W 2017 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in. tematy: 
 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 r., 
• zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku-Zdroju prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” – wizyta  
w jednostce, 

• zapoznanie się z informacją z prac komisji konkursowej powołanej w celu wyboru 
wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie za 2016 r., 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Komendy Powiatowej Policji  
w Gryfinie oraz posterunków policji na terenie Powiatu Gryfińskiego za 2016 r., 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie za 2016 r., w tym prowadzonej strategii w zakresie walki z bezrobociem  
i aktywizacji zawodowej, 

• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym, wysłuchanie wyjaśnień radnego 
Tomasza Siergieja w związku z pismem Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
znak: C-IV-2203/17/W z dnia 11 kwietnia 2017 r., 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą zagadnień z zakresu zabezpieczenia świadczeń 
medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2017 r., 

• zapoznanie się z informacją na temat modelu organizacyjnego Zakładu Aktywności 
Zawodowej pod kątem tworzenia ZAZ-u w Gryfinie, 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą monitorowania, nadzorowania i opiniowania 
problemów związanych z zagadnieniami oświatowymi w Powiecie Gryfińskim, w tym 
funkcjonowania oświaty specjalnej, 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą przeciwdziałaniu zagrożeniom klęski żywiołowej 
w Powiecie Gryfińskim, w tym: utrzymaniem przejezdności dróg, przeciwdziałaniem 
powodzi, przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy, 

• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym w sprawie pisma Wojewody 
Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110.871.2017.AA z dnia 31 października 2017 r. 
dotyczącego radnego Pawła Sławińskiego oraz wysłuchanie zainteresowanego, komisja 
zajęła stanowisko, 

• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. 
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Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.: 

• wniosek o utwardzenie warstwą frezu nawierzchni gruntowej drogi powiatowej  
Nr 1372Z na odcinku Baniewice – Lubanowo – Kunowo, przebiegającej przez las 
(udzielono odpowiedzi), 

• wniosek o przekazanie odpowiedzi na stanowisko Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach opieki społecznej (udzielono 
odpowiedzi), 

• zapytanie w imieniu mieszkańców ul. Niepodległości w Gryfinie o przyczynę zalewania 
opadami atmosferycznymi dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino, w tym  
ul. Niepodległości (udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie o remont ul. Ceglanej w Trzcińsku-Zdroju odbywający się w ramach realizacji 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi” 
(udzielono odpowiedzi). 

 
W większości posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnych, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej w 2017 r. brali udział członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie, 
Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji  
 
 
 Paweł Sławiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 
Magdalena Romankiewicz 


