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PLAN PRACY 
KOMISJI GOSPODARKI RADY POWIATU W GRYFINIE 

NA 2009 ROK 
 

 
STYCZEŃ – MARZEC 

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie.  
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2009 rok.  
3. Zapoznanie się z planem wydatków Wydziału Zarządzania Drogami w 2009 r.  

z rozbiciem na poszczególne zadania. 
4. Sprawozdanie i ocena wykonania zadań realizowanych z dofinansowaniem 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie  
w 2008 rok. Szczegółowe zapoznanie się z przyjętymi i odrzuconymi wnioskami  
o dofinansowanie zadań na rok bieŜący. 

5. Informacja o efektach po uzyskaniu z Powiatowego Urzędu Pracy wsparcia 
finansowego przez podmioty  tworzące nowe stanowiska pracy za okres 2007-2008. 

 
KWIECIE Ń - CZERWIEC  

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych i wpływ jednostek powiatowych na kreowanie rozwoju gospodarczego  
i przeciwdziałanie bezrobocia. 

3. Narastający problem braku kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami  
i recyklingu w Powiecie Gryfińskim. 

4. Stosowane procedury, aktualna sprzedaŜ i perspektywy sprzedaŜy nieruchomości 
powiatowych.       

5. Główne problemy inwestorów z przestrzeganiem prawa budowlanego,  
w szczególności w działalności rolniczej. 

 
LIPIEC – WRZESIE Ń 

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budŜetu na 2010 rok. 
3. Ocena stanu remontów i inwestycji oświatowych prowadzonych w Specjalnym  

            Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych   
Nr 1 w Chojnie. 

4. Aktualny stan, główne problemy i perspektywy realizacji inwestycji w domach  
pomocy społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenia w Trzcińsku Zdroju,  
w Dębcach, w Moryniu oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

  
PAŹDZIERNIK – GRUDZIE Ń  

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Ochrona praw konsumenta - informacja o osiągniętych rezultatach interwencji  

na rzecz konsumentów.   
3. Pokazanie efektu ekologicznego uzyskanego  po wykonaniu dotychczasowych zadań 

programu termomodernizacji na przykładzie obiektów powiatowych. 



4. Stan zaawansowania realizacji zadań w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów 
dróg w 2009 roku.     

5. Analiza projektu budŜetu powiatu na 2010 rok.  
6. Wypracowanie wniosków do planu pracy komisji na 2010 rok. 

  
Ponadto przedmiotem prac Komisji Gospodarki w zaleŜności od bieŜących potrzeb będzie 
rozpatrywanie skarg, wniosków radnych, obywateli i osób prawnych oraz opiniowanie 
wniosków o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie.          
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