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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2007 ROK Z PRACY 
KOMISJI GOSPODARKI 

 
 W 2007 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m.in.  
 tematy: 
 

• analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie, 
• opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2007 r., 
• rozpatrywanie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządzania Drogami  

w Gryfinie, 
• Powiatowy Urząd Pracy – wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle 

realizowanych i przyszłych programów Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz filia 
w Chojnie, 

• bieżąca realizacja oraz dalsze perspektywy i możliwości komunalizacji powiatowych 
nieruchomości oraz inne przekształcenia własnościowe, 

• stan techniczny obiektów powiatowych oraz perspektywy modernizacji i relokacji 
jednostek organizacyjnych, 

• stan zaawansowania realizacji uchwał związanych z likwidacją Powiatowego Zarządu  
Dróg oraz tworzeniem Wydziału Zarządzania Drogami, 

• stan zaawansowania zadań inwestycyjnych w kontekście Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, 

• perspektywy bieżącej realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem modernizacji i budowy dróg powiatowych, 

• wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2008 r., 
• zestawienie sprzedaży majątku Powiatu Gryfińskiego realizowanej w 2007 r.  

wraz z prognozą na 2008 r., 
• perspektywy i bieżąca ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego  

w kontekście wdrażania Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego, 
• ocena zaawansowania remontów obiektów oświatowych oraz ich związek  

z realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym i specjalnym. Ocena zaawansowania remontów obiektów pomocy 
społecznej w kontekście domów pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia, 

• omówienie założeń co do formy dalszego funkcjonowania SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 

 
W większości posiedzeń Komisji Gospodarki w 2007 roku brali udział członkowie Zarządu 
Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 

   
  Przewodniczący Komisji  

           Piotr Waydyk 


