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Do uchwały Nr XXII/279/2005  
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005 r. 

 

Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Gospodarki w 2004 roku. 
 
W 2004 roku Komisja Gospodarki odbyła 16 posiedzeń. Tematy i cele 

posiedzeń Komisji: 

• analizowanie i opiniowanie materiałów sesyjnych. 

• przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2004 rok. 

• wizyta w obiekcie Komendy Powiatowej Pańswowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie. 

• sprawozdanie i ocena zadań realizowanych z dofinansowaniem 

PFOŚiGW. Zapoznanie z wnioskami o finansowanie zadań w roku 2004. 

• zadania Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej 

zrealizowane w roku 2003 i program na rok 2004. 

• uroczyste otwarcie drogi Dobropole – Kołowo. 

• zaopiniowanie projektu budżetu na 2005 rok. 

 

W posiedzeniach Komisji w 2004 roku brały udział następujące osoby: 

1. Członkowie Zarządu, Pani Skarbnik L. Ochmańska oraz Pan Sekretarz J. 

Herwart. 

2. Naczelnicy poszczególnych wydziałów. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

   Aleksandra Zielińska 

 

 



Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2004 roku. 
 
 

 

W 2004 roku Komisja Rewizyjna odbyła 17 posiedzeń. Tematy i cele 

posiedzeń Komisji: 

•  analizowanie i opiniowanie materiałów sesyjnych  

• przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. 

• kontrola działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

• omówienie szkolnictwa specjalnego w powiecie gryfińskim. 

• uroczyste otwarcie drogi Dobropole – Kołowo.  

• wypracowanie stanowiska komisji w związku z pismem RIO w 

Szczecinie w sprawie wystąpienia Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie 

o zbadanie zasad finansowania jednostek oświatowych przez 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie. 

• zaopiniowanie projektu budżetu na 2005 rok. 

W posiedzeniach Komisji w 2004 roku brały udział następujące osoby: 

1. Członkowie Zarządu, Pani Skarbnik L. Ochmańska oraz Pan Sekretarz 

J. Herwart. 

2. Naczelnicy poszczególnych wydziałów. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 

 

 

 

         Przewodniczący Komisji 

                   Krzysztof Ziętek 

 

 

 



Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Budżetowej w 2004 r.  
 

 
W roku 2004 odbyło się 15 posiedzeń komisji podczas, których 

debatowano m.in. na tematy: 
 podsumowanie pracy komisji w 2003 r. i ustalenie planu pracy na 2004 r., 
 opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu w Gryfinie, 
 zadania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych. Wpływ powiatu na kreowanie rozwoju gospodarczego, 
przeciwdziałanie bezrobociu, 

 spotkanie z przedstawicielami samorządu rolników, instytucji oraz firm 
pracujących na rzecz i w otoczeniu rolnictwa:  
- Izba Rolnicza,  
- Agencja Rynku Rolniczego, 

 kierunki wniosków do budżetu na 2004 r., 
 omówienie sytuacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym oraz 

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gryfinie, 
 sprawozdanie i ocena wykonania zadań realizowanych z 

dofinansowaniem z PFOŚiGW, 
 informacja nt. prac nad projektem budżetu powiatu gryfińskiego na 2004 

r., 
 informacja nt. negocjacji w sprawie przejęcia Szpitala Powiatowego przez 

Gminę Gryfino, 
 wykonanie i realizacja zadań w zakresie remontu dróg powiatowych. 
 uroczyste otwarcie drogi Dobropole-Kołowo, 
 stan bezrobocia, zakres podejmowanych działań łagodzących skutki 

bezrobocia. 
 

Na większości posiedzeń komisji odnotowano obecność członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu. 
Natomiast wśród zaproszonych gości byli p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
Andrzej Bandurowski. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Józef Medyński 
 

 

 



 

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2004 ROK Z PRACY KOMISJI 
OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  

I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
  

W roku 2004 odbyło się 15 posiedzeń komisji podczas, których 
debatowano m.in. na tematy: 

 podsumowanie pracy komisji w 2003 r. i ustalenie planu pracy na 2004 r., 
 opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu w Gryfinie, 
 likwidacja mogielników w województwie zachodniopomorskim, 
 uroczyste otwarcie drogi Dobropole-Kołowo, 
 stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podjętych 

działaniach  
w organizacji Centrum Zarządzania Kryzysowego i Punktu Ratownictwa 
Technicznego, 

 stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie ze szczególnym 
uwzględnieniem działań podejmowanych w zakresie zwalczania 
narkomanii, 

 poziom zabezpieczenia medycznego (usługi specjalistyczne i ratownictwo 
medyczne ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich, 

 stan bezrobocia, zakres podejmowanych działań łagodzących skutki 
bezrobocia, 

 zadania, organizacja pracy, poziom świadczonych usług przez Domy 
Pomocy Społecznej na terenie powiatu, 

 Plan Ochrony Cywilnej – zapoznanie komisji i ocena gotowości powiatu  
na wypadek wystąpienia powodzi i zagrożeń nadzwyczajnych. 

 
Na większości posiedzeń komisji odnotowano obecność członków 

Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu. 
Wśród zaproszonych gości byli Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Mariola Górniak, Bronisław Wojciech Tessar 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 
Waldemar Derkacz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Barbara Maślak. 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
       Gabriela Kotowicz 

 

 



SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2004 ROK Z PRACY  
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

 
 

W roku 2004 odbyło się 15 posiedzeń komisji podczas, których poruszano 
następujące tematy: 

 podsumowanie pracy komisji w 2003 r. i ustalenie planu pracy na 2004 r., 
 opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu w Gryfinie, 
 wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
 wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach – zbadanie sytuacji 

jednostki, 
 kondycja kształcenia specjalnego w powiecie gryfińskim, 
 szkolnictwo specjalne – zadania, 
 uroczyste otwarcie drogi Dobropole-Kołowo, 
 wizyta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, 
 wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
 zadania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych. Wpływ powiatu na kreowanie rozwoju gospodarczego, 
przeciwdziałanie bezrobociu, 

 kierunki wniosków do budżetu na 2004 r., 
 stan bezrobocia, zakres podejmowanych działań łagodzących skutki 

bezrobocia. 
 
Na większości posiedzeń komisji odnotowano obecność członków Zarządu 
Powiatu w Gryfinie oraz Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu. Natomiast 
wśród zaproszonych gości była Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Barbara Maślak. 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Bronisław Sakowski 
 
 


