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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2009 ROK Z PRACY  
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

 
 W 2009 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in.  tematy: 
 

• analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2009 rok, 
• informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych i stowarzyszeń, 
• zapoznanie się z wykazem stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Powiatu, 
• przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki  
trwałe Spółki, 

• poziom szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego – kierunki 
rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie – wyniki pracy z młodzieżą, 
• omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 r., 
• rozpatrzenie skargi na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie i wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, 
• rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie wyrażenia 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – poszukiwanie rodzin zastępczych  

dla dzieci opuszczonych z Domów Dziecka, 
• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie – podsumowanie współzawodnictwa szkół, 
• zapoznanie się z sytuacją młodzieży i funkcjonowaniem placówki Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie,  
• zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się roku 

szkolnego 2009/2010, 
• wypracowanie propozycji i wniosków Komisji do budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2010 r., 
• przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej Szpitala oraz założeń i perspektyw 
rozwoju Spółki, 

• analiza naboru w szkołach ponadgimnazjalnych, 
• Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie – przedstawienie informacji w zakresie poziomu 

bezrobocia w Powiecie Gryfińskim, pozyskiwania środków zewnętrznych, dotacji  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji dla przedsiębiorców  
na stworzenie nowych miejsc pracy, 



• ocena zaawansowania remontów w obiektach oświatowych oraz ich związek  
z realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym i specjalnym w stosunku do roku 2008,  

• wypracowanie wniosków i przygotowanie planu pracy Komisji na 2010 r. 
 
 
W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych w 2009 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 

 


