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Plan Pracy 
Komisji Gospodarki 

Rady Powiatu w Gryfinie 
na 2007 rok 

 
 
M-c Luty 
 
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2007 rok.                        
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                                 
M-c marzec 
 
1. Powiatowy Urząd Pracy – wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle 
realizowanych i przyszłych programów PUP Gryfino z filią w Chojnie.                   
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                         
M-c kwiecień                      
 
1. Bieżąca realizacja oraz dalsze perspektywy i możliwości komunalizacji powiatowych 
nieruchomości. Inne przekształcenia własnościowe.                               
2. Informacja z realizacji zadań PFOŚ za 2006 rok.                        
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                                       
M-c maj                           
 
1. Stan techniczny obiektów powiatowych oraz perspektywy modernizacji i relokacji 
jednostek organizacyjnych.                         
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.   
                       
M-c czerwiec                                
 
1. Stan zaawansowania realizacji uchwał związanych z likwidacją Powiatowego Zarządu 
Dróg oraz tworzeniem wydziału drogownictwa.                        
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                                                
M-c lipiec                               
 
1. Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych.                      
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                            
M-c sierpień                              
 



1. Perspektywy bieżącej realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie 
modernizacji i budowy dróg powiatowych.                                              
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                                                     
            
                           
 
M-c wrzesień                            
 
1. Wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2008 rok.                   
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                                               
M-c październik                            
 
1. Perspektywy i bieżąca ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego w 
kontekście wdrażania programu naprawczego.                         
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
                        
M-c listopad                                       
 
1. Ocena zaawansowania remontów obiektów oświatowych oraz ich związek z  
realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym i specjalnym.                                
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.                   
                           
M-c grudzień                           
 
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.                        
2. Wypracowanie wniosków do planu pracy komisji w 2008 roku.                    
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.                 
            
           
 Ponadto przedmiotem prac Komisji Gospodarki w zależności od bieżących potrzeb 
będą rozpatrywanie skarg, wniosków radnych, obywateli i osób prawnych oraz opiniowanie 
wniosków o dofinansowanie z PFOŚ będzie miało miejsce w zależności od potrzeb. 
            
       Przewodniczący Komisji Gospodarki
        Piotr Waydyk   
            
        


