
 
 Załącznik Nr 4 
 do Uchwały Nr XV/170/2008 
 Rady Powiatu w Gryfinie 
 z dnia 31.01.2008 r. 
 
 

PLAN PRACY 
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W GRYFINIE 

NA 2008 ROK 
 

I. Posiedzenia Komisji odbywać się będą raz w miesiącu lub częściej w sytuacjach  
tego  wymagających. 
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. 

 
STYCZEŃ 
1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2008 rok. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
LUTY 
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Forma przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalych w Mieszkowicach i plan dalszego funkcjonowania szkoły. 
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
 



MARZEC 
1. Poziom szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego – kierunki rozwoju 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 
2. Podsumowanie XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Powiecie Gryfińskim. 
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
KWIECIEŃ 
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie – wyniki pracy z młodzieżą. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
MAJ 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zadania, realizacja oraz zakres świadczonych usług. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
CZERWIEC 
1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie – kalendarium imprez sportowych oraz sposób 
ich finansowania w 2007 r. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
LIPIEC 
1. Forma przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalych w Mieszkowicach i plan dalszego funkcjonowania szkoły. 
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 2008/09. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
WRZESIEŃ 
1. Wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2009 rok. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
PAŹDZIERNIK 
1. Powiatowy Urząd Pracy – informacja, zadania.  
2. Realizacja zadań przez stowarzyszenia Domy Pomocy Społecznej. 
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  
w stosunku do roku 2007. 
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
 



GRUDZIEŃ 
1. Podsumowanie działalności komisji w 2008 r. 
2. Wypracowanie wniosków i przygotowanie planu pracy komisji na 2009 rok. 
3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2009 rok. 
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

                                                                                                          Bogusław Kozioł 

 


