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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2008 ROK Z PRACY 
KOMISJI GOSPODARKI 

 
 W 2008 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m.in.  
 tematy: 
 

• analiza i opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu w Gryfinie, 
• opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2008 r., 
• opiniowanie i wypracowanie wniosków odnośnie zmian w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym, 
• opiniowanie projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, 
• sprawozdanie  i ocena wykonania zadań realizowanych z dofinansowaniem Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r., 
• aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. Analiza stanu 

bezrobocia wśród młodzieŜy i moŜliwości wsparcia w realizowanych programach przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie oraz filii w Chojnie, 

• aktualny stan i perspektywy sprzedaŜy oraz przekształcenia własnościowe na mieniu 
Powiatu Gryfińskiego, 

• realizacja zadań z zakresu prawa wodnego, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych,  

• stan zaawansowania realizacji zdań w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg 
w 2008 roku, 

• ocena stanu obiektów oświatowych oraz ich związek z realizowanymi i planowanymi 
zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie ponadgimnazjlanym i specjalnym, 

• aktualny stan oraz dalsze perspektywy relokacji w jednostkach organizacyjnych. Główne 
problem związane z obsługą interesantów, 

• stan zaawansowania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, 
• wypracowanie propozycji i wniosków do budŜetu na 2009 r., 
• ocena wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r., 
• bieŜące postępy remontów w budynkach po byłym ZSP Nr 2 w Chojnie. Plany remontów 

i inwestycji na lata 2009-2010, 
• analiza projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, 
• gospodarka odpadami w Powiecie Gryfińskim. MoŜliwości i formy wsparcia recyklingu 

ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gryfinie, 

• ocena realizacji zadań Powiatu w zakresie transportu i komunikacji publicznej, 
• informacja na temat stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego, które uległy zniszczeniu na skutek trwających prac budowlanych przy 
budowie drogi ekspresowej S3, 

• zadania zarządców oraz właścicieli nieruchomości w świetle nowelizacji przepisów prawa 
budowlanego, 

• wypracowanie wniosków do planu pracy komisji na 2009 r. 
 



W większości posiedzeń Komisji Gospodarki w 2008 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 


