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PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
 RADY POWIATU W GRYFINIE NA 2007 ROK 

 
 

I Posiedzenia Komisji odbywać się będą raz w miesiącu lub częściej w sytuacjach 
wymagających tego. 
 
II Zakres zadań i działania Komisji Spraw Społecznych: 

-  pomoc społeczna, 
- promocja i ochrona zdrowia, 
- polityka prorodzinna, 
- wspieranie osób niepełnosprawnych, 
- edukacja publiczna, 
- kultura i ochrona dóbr kultury, 
- kultura fizyczna i turystyka, 
- zapoznawanie się z materiałami sesyjnymi i ich opiniowanie, 
- opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, 
- rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców powiatu kierowanych do komisji                       

w zakresie jej kompetencji, 
- wizytowanie jednostek organizacyjnych powiatu objętych zasięgiem działania 

komisji. 
III Komisja współpracować będzie z: 

- jednostkami organizacyjnymi objętymi zasięgiem działania powiatu, 
- innymi komisjami stałymi Rady Powiatu, 
- organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotowymi. 
 

IV Uwagi: 
- w posiedzeniach komisji może brać udział każdy zainteresowany, 
- na posiedzenia komisji mogą być zapraszane osoby celem przedstawienia informacji. 

 
LUTY 

1. Opracowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2007 rok. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  

 
MARZEC 

1. Forma przejęcia przez Gminę Mieszkowice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych            
w Mieszkowicach i plan dalszego funkcjonowania szkoły. 

2. Przegląd jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego: 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 

 



Tematyka do omówienia: 
Finanse, rodzaje kierunków, poziom nauczania – analiza matury 2006, ilość oddziałów, 
frekwencja, ilość uczniów, oferta edukacyjna na rok szkolny 2007/08, warunki lokalowe, plan 
remontów i inwestycji. 
      3. Posumowanie XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie 
gryfińskim.  
 
KWIECIEŃ 

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie – kalendarium imprez sportowych oraz 
sposób ich finansowania w 2007 r. 

2.  Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju – posiedzenie wyjazdowe. 
Tematyka do omówienia: 
Rodzina zastępcza – omówienie przystąpienia do kampanii „Szukam domu”                       
i następujących zagadnień: 

- idea rodzinnej opieki społecznej – ideą alternatywną dla domów dziecka, 
- zmiana stereotypów, 
- budowanie dobrej atmosfery, pełnej akceptacji i społecznej przychylności dla idei 

rodzicielstwa zastępczego, 
- wymagania prawne kandydatów na rodziców zastępczych. 
3. Rodzinny Dom Dziecka w Gardnie i jego oddziaływanie na wychowanie dziecka. 
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

MAJ 
1. Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych                   

ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych                        
i stowarzyszeń. 

2. Wykaz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu.  
3. Analiza funkcjonowania systemu przyznawania stypendiów dla uczniów. 
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
CZERWIEC 

1. Realizacja zadań przez Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Szkoły Specjalne 
w aspekcie budżetu – stan finansowy placówek. 

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

1. Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zespołu budynków w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Chojnie. 

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

1. Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się 
roku szkolnego 2007/08. 

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
WRZESIEŃ 
      1. Wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2008 rok. 

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

1. Ocena jakości pracy wybranych jednostek. 



2. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. 
3. Analiza naboru w szkołach ponadgimnazjalnych. 
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 

 
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. 
 
GRUDZIEŃ 

1. Podsumowanie działalności komisji w 2007 r. 
2. Wypracowanie wniosków i przygotowanie planu pracy komisji na 2008 rok. 
3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2008 rok. 
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych                           
Bogusław Kozioł 


