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

PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,

 ZGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 

RADY POWIATU W GRYFINIE NA ROK 2016

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie.
2. Informacja  o  działalności  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gryfinie.

Omówienie zagadnień związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego:
- kwestie organizacyjne działalności jednostek OSP,
- stan sprzętu i zapotrzebowanie jednostek OSP,
- stan zabezpieczenia p. poż. w poszczególnych gminach Powiatu Gryfińskiego.

3. Ocena  występujących  i  potencjalnych  zagrożeń  mogących  mieć  wpływ  
na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. Omówienie zagadnień
związanych  z  działalnością  Komendy Powiatowej  Policji  w Gryfinie,  Komisariatu
Policji  w  Chojnie  oraz  posterunków  policji  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego:  
- stan bezpieczeństwa drogowego w Powiecie Gryfińskim,
- stan bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Gryfińskiego,
- stan sprzętu i zapotrzebowania jednostek policji.

4. Przedstawianie  przez  Zarząd  Powiatu  w  Gryfinie  raz  na  kwartał  informacji  
nt. działalności „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o.

5. Omówienie  zagadnień  związanych  z  zabezpieczeniem  świadczeń  medycznych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.:
- Szpital Powiatowy w Gryfinie
- Podstawowa Opieka Zdrowotna + opieka całodobowa,
- świadczenia specjalistyczne,
- świadczenia szpitalne,
- świadczenia pielęgnacyjno – lecznicze, opieka długoterminowa,
- dostępność diagnostyki medycznej dla mieszkańców powiatu,
- pomoc doraźna,
- apteki.

6. Analiza informacji  o stanie  bezrobocia oraz omówienie strategii  dotyczącej  walki  
z bezrobociem i aktywizacją zawodową realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Gryfinie i filię w Chojnie w 2016 r.

7. Monitorowanie, nadzorowanie i opiniowanie problemów związanych z zagadnieniami
oświatowymi w Powiecie Gryfińskim w tym funkcjonowania oświaty specjalnej.

8. Monitorowanie, nadzorowanie i opiniowanie problemów związanych z działalnością
Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego.

9. Zapoznanie  się  z  przeciwdziałaniem zagrożeniom klęski  żywiołowej  w powiecie,  
w  tym:  utrzymaniem  przejezdności  dróg,  przeciwdziałaniem  powodzi,
przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy itp.

10. Współpraca z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego.
11. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2016 r.
12. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 r.

Przewodniczący Komisji 

       Paweł Sławiński 


