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PLAN PRACY 
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W GRYFINIE 

NA 2010 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- MARZEC 
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2010 rok. 
3. Zapoznanie się z działalnością  SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-    

Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w związku z planowanymi zmianami. 
 
 
KWIECIEŃ - CZERWIEC                   
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie.   
2. Spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie w związku z planowanymi 

przekształceniami. 
3. Wizyta w nowej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. 



 
 
LIPIEC – PAŹDZIERNIK          
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie.  
2.   Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się roku   
     szkolnego 2010/11. 
3.  Funkcjonowanie i utrzymanie placówki oświatowej ponadgimnazjalnej w Mieszkowicach   
      po przekazaniu zadania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (komisja wyjazdowa  
     do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach)                        
4. Sprawozdanie prac Komisji Spraw Społecznych w okresie kadencji 2006-2010. 
 
 
Ponadto przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych w zależności od bieżących potrzeb 
będzie rozpatrywanie skarg, wniosków radnych, obywateli i osób prawnych.   

 
 

 
                                                                                         Przewodniczący Komisji  

                                                                                                          Bogusław Kozioł 


