
 Załącznik nr 2 

 do uchwały nr ……./……./2017 

 Rady Powiatu w Gryfinie 

 z dnia ………………………….. 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  

I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ ZA 2016 ROK 

 
W 2016 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 2016 r.; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą wyników egzaminów maturalnych i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie, Komisariatu Policji w Chojnie oraz posterunków policji na terenie Powiatu 

Gryfińskiego;  

 zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu dotyczącą działalności „Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. za I kwartał 2016 r.; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie; 

 zapoznanie się z informacją o stanie bezrobocia oraz strategii dotyczącej walki  

z bezrobociem i aktywizacją zawodową realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Gryfinie i Chojnie w 2016 r.; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

oraz dostosowaniem budynku szpitala do wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; 

 omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych na terenie 

Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.; 

 zapoznanie się z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

 wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2017 r.; 

 zapoznanie się z informacją na temat stanu przygotowań placówek oświatowych do roku 

szkolnego 2016/2017; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą inwestycji i remontów drogowych zaplanowanych 

do realizacji w ramach budżetu Powiatu na 2017 r.; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą przeciwdziałaniu zagrożeniom klęski żywiołowej 

w Powiecie Gryfińskim, w tym: utrzymaniem przejezdności dróg, przeciwdziałaniem 

powodzi , przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy; 

 wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2017 r.; 
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Komisja składała również wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Powiat Gryfiński, tj.: 

 wniosek o uzupełnienie odpowiedzi Doradcy Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

Sp. z o.o. w zakresie podania dziennej stawki żywieniowej w Szpitalu Powiatowym  

w Gryfinie Sp. z o.o. (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. dotyczący wykonania 

remontu ulicy Łyżwiarskiej oraz Owocowej w Chojnie (udzielono odpowiedzi);  

 wniosek do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. dotyczący wykonania 

remontu drogi powiatowej prowadzącej przez m. Grzybno, w tym chodników (udzielono 

odpowiedzi);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 wniosek o utwardzenie warstwą żużlu 2,6 km nawierzchni gruntowej w drodze 

powiatowej Nr 1372Z na odcinku Baniewice – Kunowo, jadąc z m. Lubanowo  

w kierunku lasu (udzielono odpowiedzi); 

 

W większości posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnych, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej w 2016 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 


