
 

Załącznik Nr  4 
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Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 31.01.2008 r.  

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2007 ROK Z PRACY  
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

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

• opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu w Gryfinie,  
• Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju 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. 

• Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka w Gardnie i jego oddziaływanie na wychowanie 
dziecka,  

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

• 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. 
Omówiona tematyka to: 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, 

• informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych i stowarzyszeń, 

• wykaz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu,  
• analiza funkcjonowania systemu przyznawania stypendiów dla uczniów,  
• realizacja zadań przez Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Szkoły Specjalne  

w aspekcie budżetu – stan finansowy placówek na dzień 31.05.2007 r.,  
• analiza naboru w szkołach ponadgimnazjalnych (ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Gryfinie, ZSP  

nr 1 i ZSP nr 2 w Chojnie, ZSP w Mieszkowicach), 
• zapoznanie się ze stanem zaawansowania zadań inwestycyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zespołu budynków w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie, 

• zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się roku 



 

szkolnego 2007/08, 
• dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,  
• 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,  

• zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,  
• omówienie założeń, co do formy dalszego funkcjonowania SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie. 
 

W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych 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  
 
 Bogusław Kozioł 
 


