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PLAN PRACY 
KOMISJI GOSPODARKI RADY POWIATU W GRYFINIE 

NA 2008 ROK 
 
 

 
STYCZEŃ-MARZEC 
1.Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.                            
2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2008 rok.                        
3.Opiniowanie i wypracowanie wniosków odnośnie zmian w Wieloletnim Planie   
Inwestycyjnym.                       
4.Sprawozdanie i ocena wykonania zadań realizowanych z dofinansowaniem PFOŚiGW   
w 2007 r. 
5.Opiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.                            
 
KWIECIEŃ-CZERWIEC                   
1.Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
2.Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. Analiza stanu 
bezrobocia wśród młodzieży i możliwości wsparcia w realizowanych programach przez PUP 
w Gryfinie oraz filia w Chojnie.                            
3.Stan zaawansowania realizacji zadań w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg 
w 2008 roku. 
4.Aktualny stan i perspektywy sprzedaży oraz przekształcenia własnościowe na mieniu 
Powiatu Gryfińskiego.         
5.Realizacja zadań z zakresu prawa wodnego, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
 
LIPIEC-WRZESIEŃ          
1.Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.                  
2.Wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2009 rok. 
3.Ocena stanu obiektów oświatowych oraz ich związek z  realizowanymi i planowanymi 
zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i specjalnym.                     
4.Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych w obiektach powiatowych. Aktualny stan  
oraz dalsze perspektywy relokacji jednostkach organizacyjnych. Główne problemy związane  
z obsługą interesantów.                       
                 
PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ         
1.Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie.            
2.Zadania zarządców oraz właścicieli nieruchomości w świetle nowelizacji przepisów prawa   
budowlanego.                          
3.Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie transportu i komunikacji publicznej.                                   
4.Gospodarka odpadami w Powiecie Gryfińskim. Możliwości i formy wsparcia recyklingu  
ze  środków PFOŚiGW.                                               
5. Wypracowanie wniosków do planu pracy komisji w 2008 roku. 
 



 
           
 Ponadto przedmiotem prac Komisji Gospodarki w zależności od bieżących potrzeb 
będzie rozpatrywanie skarg, wniosków radnych, obywateli i osób prawnych oraz opiniowanie 
wniosków o dofinansowanie z PFOŚiGW.       
          
 
 
 
       Przewodniczący Komisji Gospodarki

                  Piotr Waydyk   

            

        


