
       
Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XXII/281/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 2 lutego 2005 r.  
 
  

Plan  Pracy 
Komisji Gospodarki 

Rady  Powiatu w Gryfinie 
na 2005 rok 

 
M-c  Styczeń 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004r 
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2005r  
3. Sprawozdanie i ocena wykonania zadań realizowanych z dofinansowaniem  

PFOŚ i GW, zapoznanie z wnioskami o finansowanie zadań w roku bieżącym. 
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie 

 
M-c luty 

1. Programy, projekty, zadania Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej zrealizowane w roku ubiegłym i program na rok  bieżący 

2. Możliwości wpływu Rady Powiatu  na kreowanie  rozwoju gospodarczego w Powiecie 
Gryfińskim, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu. Powiatowy 
Urzad Pracy - aktywizacja zawodowa bezrobotnych. Przedstawienie projektu ,,Apetyt 
na Europę”. 

3. Analiza i opiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie  
 
M-c marzec 

1. Wydział Architektury i Budownictwa – główne problemy inwestorów  
z przestrzeganiem prawa budowlanego w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych 
z prowadzeniem działalności rolniczej. 

2. Ochrona praw konsumenta – realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Praw                   
konsumenta. 

3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie  
 

M-c  kwiecień 
1. Realizacja programu termomodernizacji obiektów powiatowych – wyjazd  

do Mieszkowic do ZSP, zapoznanie się z potrzebami modernizacyjno remontowymi 
obiektów szkoły. 

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
 
M-c maj 

1. Zaproszenie na posiedzenie komisji przedstawicieli agencji rządowych 
funkcjonujących na terenie Powiatu  w celu zapoznania członków komisji  
z najważniejszymi zadaniami i poziomem realizacji tychże zadań w naszym powiecie  

– Agencja Rynku Rolnego 
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
. 



M-c czerwiec 
1. Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych  

– budowa ulicy Mieszka I w Gryfinie, 
– budowa drogi Bartkowo - Gajki, 
– rewitalizacja placu Wolności w Moryniu, 
– rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie-budowa windy, 
– relokacja jednostek organizacyjnych –Wydział Komunikacji 
– SOSW -relokacja Domu Dziecka 

2. Analiza materiałów i opiniowanie uchwał na najbliższą sesję. 
 
M-c lipiec 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Gryfińskiego  
2. Omówienie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, określenie            

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. 
3. Analiza materiałów na sesję. 

 
M-c sierpień 

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
- zawansowanie komunalizacji nieruchomości,  
 - przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 

2. Analiza materiałów na sesję. 
 
M-c wrzesień 

1. Wypracowanie propozycji, wniosków , sugestii do budżetu na 2006r 
2. Analiza materiałów i opiniowanie uchwał na najbliższą sesję. 

 
M-c październik 

1. Wykonanie zadań w zakresie remontów i modernizacji dróg.  
2. Analiza materiałów i opiniowanie uchwał na najbliższą sesję. 

 
M-c listopad 

1. Stan utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej. Wizyta  Komisji  
w obiektach wymagających największego wsparcia finansowego ze strony budżetu 
Powiatu. 

2. Analiza materiałów i opiniowanie uchwał na najbliższą sesję. 
 
M-c grudzień 

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2006r. 
2. Analiza materiałów i opiniowanie uchwał na najbliższą sesję. 
 

 
Rozpatrywanie skarg, wniosków mieszkańców, wniosków  radnych oraz opiniowanie 
wniosków o pomoc w realizacji zadań przy udziale PFOŚ będzie miało miejsce podczas 
każdego posiedzenia w zależności od potrzeb. 
 
 
Trzcińsko Zdrój 02.02.2005 r 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
          

 Aleksandra Zielińska 


