
Załącznik nr 2
do uchwały nr ……./……./2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia …………………………..

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH 

I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ ZA 2015 ROK

W  2015  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 2015 r.;
 zapoznanie  się  z  prezentacją  planów  przebudowy,  budowy  Szpitala  Powiatowego  

w Gryfinie oraz stanu zaawansowania przedsięwzięcia,
 omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych na terenie

Powiatu Gryfińskiego w 2015 r.,
 przyjęcie  informacji  o  stanie  bezrobocia  oraz  omówienie  strategii  dotyczącej  walki  

z  bezrobociem  i  aktywizacją  zawodową  realizowaną  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  
w Gryfinie i w Chojnie w 2015 r.,

 przyjęcie informacji o działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,
 przyjęcie informacji o działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Komisariatu

Policji w Chojnie oraz posterunków policji na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Gryfińskim,
 przyjęcie informacji o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 wypracowanie  propozycji  wniosków  do  projektu  budżetu  Powiatu  Gryfińskiego  

na 2016 r.,
 przyjęcie informacji o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 zapoznanie się z informacją dot. stanu zaawansowania prac remontowych oraz planów

inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 zapoznanie się z informacją dot. inwestycji drogowej na ul. Jagiellońskiej w Chojnie,
 zapoznanie  się  z  informacją  dot.  planowanej  inwestycji  przychodni  w budynku  przy  

 ul. Dworcowej 2 w Chojnie;
 wizyta w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie,
 ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 wypracowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2016 r.

Komisja również składała wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Powiat Gryfiński, tj.:
 wniosek o wyrównanie lub zamknięcie podjazdu do placu pełniącego funkcję parkingu

przy budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z .o.o. (udzielono odpowiedzi),
 wniosek  o uzupełnienie  informacji  dot.  zagadnień z zakresu zabezpieczenia świadczeń

medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. (udzielono odpowiedzi),



 wniosek  do  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  o  wystąpienie  do  „Szpitala  Powiatowego  
w  Gryfinie”  Spółka  z  o.o.  o  udzielenie,  na  podstawie   przepisów  Kodeksu  spółek
handlowych, informacji za 2014 r. w zakresie liczby przyjmowanych pacjentów, liczby
przyjęć i odmów na izbie przyjęć, średniego pobytu pacjenta, zapotrzebowania na łóżka
chirurgiczne i internistyczne i ich niedoborów, podania kwalifikacji lekarzy,  wykazania
wyposażenia  Szpitala  i  jego  braków  oraz  wykazania  posiadanych  certyfikatów  przez
Szpital (udzielono odpowiedzi),

 wniosek  o  udzielenie  informacji,  jakie  podmioty  złożyły  ofertę  na  realizację  akcji
profilaktyczno-medycznej pn. „Biała Sobota” oraz czy została wyceniona indywidualna
stawka za przyjęcie pacjenta i wykonanie dodatkowych badań (udzielono odpowiedzi),

 wniosek o przedstawienie szczegółów zmiany zapisów umowy sprzedaży Spółce „Dom
Lekarski”  S.A.  udziałów  należących  do  Powiatu  Gryfińskiego  w  Spółce  „Szpital
Powiatowy  w  Gryfinie”  S.A.,  na  którą  Zarząd  Powiatu  wyraził  zgodę  (udzielono
odpowiedzi),

 wniosek o przedstawienie pisma Ministerstwa Zdrowia Departamentu Analiz i Strategii
dot.  pracy  nad  mapą  potrzep  zdrowotnych  województwa  zachodniopomorskiego  
oraz  o  przedstawienie  informacji  w  sprawie  dostosowania  pomieszczeń  „Szpitala
Powiatowego  w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.  do  wymagań  określonych  w  Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego  działalność
leczniczą (udzielono odpowiedzi),

 wniosek  o  udostępnienie  opinii  radcy  prawnego  w  sprawie  odmowy  udzielenia
odpowiedzi na wniosek w zakresie podania danych za 2014 r. dot. liczby przyjmowanych
pacjentów,  liczby  przyjęć  i  odmów  na  izbie  przyjęć  średniego  pobytu  pacjenta,
zapotrzebowania  na  łóżka  chirurgiczne  i  internistyczne  i  ich  niedoborów,  podania
kwalifikacji  lekarzy,  wykazania  wyposażenia  szpitala  oraz  o  przekazanie  wniosku
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.
(udzielono odpowiedzi),

 wniosek  o  wyjaśnienie,  jak  wyglądają  konsultacje  z  lekarzami  Podstawowej  Opieki
Medycznej w ramach których są wyłaniani lekarze specjaliści na akcję profilaktyczno-
medyczną pn. „Biała Sobota” (udzielono odpowiedzi),

 wniosek o podjęcie kroków, tak aby Stowarzyszenie „Pod Dębami”,  prowadzące Dom
Pomocy Społecznej w Dębcach, zakupiło aparat EKG oraz zapewniło całodobową opiekę
pielęgniarską mieszkańcom Domu (udzielono odpowiedzi),

 wniosek o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na remontowanej ul. Jagiellońskiej  
w Chojnie.  Zaproponowano  postawienie  oznakowania  objazdu  do  firm znajdujących  
się na zamkniętym odcinku ww. ulicy (udzielono odpowiedzi),

 wniosek o wykonanie remontu ulicy Willowej, Łyżwiarskiej oraz Owocowej w Chojnie
ze względu na zły stan nawierzchni (udzielono odpowiedzi),

 wniosek  złożony  w  imieniu  mieszkańców  m.  Banie  i  m.  Piaseczno  
do  Zachodniopomorskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Koszalinie  z  prośbą  
o  wyremontowanie  drogi  wojewódzkiej  na  odcinku  z  m.  Banie  (od  ronda)  
do m. Piaseczno, ze względu na zły stan nawierzchni (udzielono odpowiedzi),

 wniosek o zamieszczenie, przy wejściu głównym do Szpitala Powiatowego w Gryfinie
Sp. z .o.o., informacji o możliwości skorzystania z windy znajdującej się z tyłu budynku
(zrealizowano).
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W  większości  posiedzeń  Komisji  Ochrony  Cywilnych,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i  Administracji  Zespolonej  w  2015  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

3


