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 Załącznik Nr 4 
 do Uchwały Nr XII/86/2012 
 Rady Powiatu w Gryfinie 
 z dnia 16.02.2012 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 2011 ROK 
 
 W 2011 roku odbyło się 14 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in. tematy: 
 

• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2011 r., 
• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, 
• informacja Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością nt. bieżącej sytuacji szpitala oraz założeń i perspektyw rozwojowych 
Spółki, 

• przedstawienie przez przedstawiciela medycznego firmy Pfizer Polska Sp. z o.o. 
informacji nt. epidemiologii i profilaktyki zagrożeń meningokokowych, 

• przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 
roku i w latach kolejnych, 

• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2010 rok, 

• przedstawienie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, 

• propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r., 
• informacja Prezesa Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” z realizacji planu finansowego na 2011 r., wyników Spółki za okres 
działalności, podejmowanych działań dotyczących rozwoju Spółki i proponowanych 
przez Spółkę kierunków rozwoju, w tym informacji o koniecznych szacowanych 
nakładach na osiągnięcie standaryzacji w perspektywie dwuletniej i pięcioletniej oraz 
wskazanie źródeł finansowania, 

• informacja Zarządu Powiatu dot. realizacji uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, 

• omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze  
2011 r., 

• omówienie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII 
na lata 2011-2016, 

• przedstawienie informacji w zakresie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Palcówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie, 

• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, 
• opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2011 r. 
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Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 
gryfiński, tj.: 

• wniosek w/s poprawy nawierzchni drogi powiatowej na odc. Stare Czarnowo – 
Dobropole oraz przycinkę gałęzi w pasie pobocza drogi (zrealizowano); 

• wniosek dot. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie z zapytaniem o możliwość ustawienia znaku ograniczenia ładowności 
dla samochodów dostawczych na drodze wojewódzkiej nr 120, na odc. Gryfino-
Kobylanka (wyjaśniono); 

• wniosek dot. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie z zapytaniem o termin naprawy 5 km nawierzchni drogi wojewódzkiej 
na odcinku Banie-Pyrzyce, w kierunku drogi ekspresowej S3 (zrealizowano); 

• wniosek dot. naprawienia nawierzchni drogi powiatowej na odc. Orzechów-Czachów, 
(zrealizowano); 

• wniosek dot. naprawienia stanu nawierzchni drogi i chodników przy ul. Kościuszki  
w Cedyni (wyjaśniono); 

• wniosek o sporządzenie mapki z drogami powiatowymi, wykazu ulic i dróg 
powiatowych w poszczególnych miejscowościach gminy Cedynia oraz wykazu 
porozumień w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i inwestycji dróg 
powiatowych na terenie Gminy Cedynia (zrealizowano); 

• zapytanie, czy inwestycja dot. budowy chodników przy Szkole Podstawowej  
w m. Piasek będzie kontynuowana, po tym jak Gmina Cedynia nie określiła woli 
współfinansowania w/w inwestycji (zadanie może zostać wprowadzone do realizacji 
w planach inwestycyjnych powiatu na 2013-2014 r., gdy Burmistrz Gminy Cedynia 
wyrazi wolę współpracy); 

• wystąpienia do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
z zapytaniem, czy zostanie przeprowadzony remont na odcinku od m. Parnica  
do drogi ekspresowej S3, w związku z remontem drogi wojewódzkiej na odcinku  
od m. Banie w kierunku drogi ekspresowej S3, zakończonym przed m. Parnica  
(wyjaśniono);  

• wniosek dot. przestawienia znaku drogowego „ślepa ulica” znajdującego się przed 
skrzyżowaniem drogi prowadzącej w kierunku cmentarza w Cedyni,  
za skrzyżowaniem (zrealizowano); 

• wniosek w/s wystąpienia do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie z zapytaniem, czy w swoim planie inwestycyjnym na 2012 r.  
ma zaplanowaną inwestycję drogową polegającą na rozbudowie ciągów pieszych  
i dokończeniu nakładki do końca miejscowości m. Parnica, czy została ona zniesiona. 
(zrealizowano); 

• wniosek w/s wystąpienia do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  
dot. przyspieszenia procedury dotyczącej przejęcia dawnej drogi krajowej nr 3 
(obecnie drogi gminnej Starego Czarnowa), przekazania Powiatowi Gryfińskiemu 
drogi wojewódzkiej nr 119 oraz przejęcia przez Gminę Stare Czarnowo niektórych 
dróg powiatowych (zrealizowano); 

• wniosek dot. udzielenia informacji o dalszych losach Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie: czy są jakiekolwiek plany jej restrukturyzacji, czy będzie miało miejsce 
wygaszenie szkoły, czy zostanie utrzymana w dotychczasowej siedzibie czy zostanie 
przeniesiona do Nowego Czarnowa (w toku); 
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• wniosek dot. nieprawidłowego wykonania koryt odprowadzających wodę deszczową  
na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
(w trakcie usuwania usterek). 

 
W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych w 2011 roku brali udział członkowie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
 

   
 Przewodniczący Komisji  
 
 Arkadiusz Augustyniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Magdalena Romankiewicz 


