
Gryfino, dnia 18 stycznia 2023 r.  
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
 

      z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2022 r. 
 

 
 
 
W roku 2022 odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego: 
 

 
1. W dniu 18 marca 2022 r. posiedzenie odbyło się w trybie „online”. Tematem był:  

„Zakres działań służb sanitarno-epidemiologicznych w związku z wzrastającą liczbą 
zbiorowych miejsc pobytu uciekinierów wojennych”. 

 
Omówiono: 
- informację o działaniach związanych z monitorowaniem stanu epidemicznego  
i sanitarnego na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem masowego napływu osób 
w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 
 
 
2. W dniu 08 kwietnia 2022 r. posiedzenie odbyło się w trybie „online”. Tematem było: 

„Omówienie aktualnej sytuacji związanej z napływem uciekinierów wojennych z 
Ukrainy do gmin i powiatu gryfińskiego”. 

 
Omówiono: 

- dotychczasowe działania podjęte przez jednostki samorządu terytorialnego związane  
z napływem uciekinierów wojennych z Ukrainy, przy współpracy Policji i innych 
powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 
terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

 
 

3. W dniu 25.11.2022 r. posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Tematem były: 
„Zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli występujące lub mogące 
wystąpić na terenie powiatu”. 

 
Omówiono: 
- doświadczenia oraz wnioski z podjętych działań zapobiegawczych po blackoucie  
w południowej części powiatu (w I kwartale 2022 r.), 
- bieżącą sytuację w gminach, związaną z ewentualną dystrybucją jodku potasu wśród 
mieszkańców, 
- aktualną  sytuację związaną z dystrybucją węgla przez gminy na terenie powiatu, 



- aktualną sytuację związaną z uchodźcami wojennymi z Ukrainy w kwestii kwaterunku 
zbiorowego - ilości miejsc (wolnych–zajętych), oraz ilości uczniów ukraińskich w szkołach.  
 
 
4.  W dniu 16 grudnia 2022 r. posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Tematem było:  

A) „Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 r. w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  
B) „Wnioski wynikające ze skażenia Odry w sierpniu br., oraz ocena działań 
ratowniczych na terenie powiatu gryfińskiego”. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2023 r. w zakresie wydatków 
na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem oraz  rezerwę celową na realizację zadań 
własnych. Omówiono także wnioski wynikające ze skażenia Odry w sierpniu br. oraz 
dokonano oceny działań ratowniczych na terenie powiatu gryfińskiego. 
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