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SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 2012 ROK 
 
 W 2012 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in. tematy: 
 

• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji w 2011 r., 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2012 r., 
• zapoznanie się z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie, 
• zapoznanie się ze strategią rozwoju oświaty w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016, 
• przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu gryfińskiego za 2011 r., 
• zapoznanie się z działalnością Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  

w Nowym Czarnowie (dot. funkcjonowania w strukturach Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie Sp. z o.o.), 

• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r., 
• zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się roku 

szkolnego 2012/2013, 
• zapoznanie się ze strategią optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej  

w powiecie gryfińskim, 
• omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013, 
 

Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 
gryfiński, tj.: 

• wniosek dot. przygotowania informacji z prowadzonych inwestycji (drogowych, w tym 
również zimowe utrzymanie dróg i innych) oraz tych, które planuje się wykonać od 2012 
r. do zakończenia kadencji na terenie gminy Cedynia (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. odkrzaczenia poboczy drogi powiatowej na odcinku Czachów - Niesułów 
oraz zakopanie dużego dołu znajdującego się na tym odcinku (zrealizowano); 

• wniosek dot. złego stanu technicznego budynku gospodarczego oraz lokalu mieszkalnego  
w budynku wielorodzinnym przy ul. Żymierskiego 15 w Cedyni (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. sprawdzenia stanu realizacji wniosków, które klub radnych Rady Miejskiej  
z Cedyni składał do Starostwa Powiatowego w zakresie: naprawy nawierzchni przy 
przystanku autobusowym w Lubiechowie Górnym, poszerzenia poboczy na drodze 
Cedynia – Radostów, odkrzaczenia poboczy na odcinkach dróg Czachów - Niesułów  
i Lubiechów Górny – Cedynia (częściowo zostało wykonane) oraz zlikwidowania cieku 
wodnego na drodze Lubiechów Dolny (koło wiatraka). Radna zwróciła się z prośbą  
o sprawdzenie na ile w tej ostatniej sprawie kompetentna jest gmina, a na ile powiat 
(udzielono odpowiedzi); 



• wniosek dot. zwrócenia się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z prośbą  
o wymianę zbitego lustra drogowego na drodze wojewódzkiej przy skrzyżowaniu  
z Osiedlem Sójcze Wzgórze w Cedyni (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. sprawdzenia stanu nawierzchni przy ulicy Kościuszki w Cedyni, 
powodujący ograniczony komfort jazdy samochodem szczególnie, kiedy zjeżdża się  
w dół ulicy (zrealizowano); 

• wniosek dot. zbadania sprawy napływania wód deszczowych z góry Cedyni do centrum 
miasteczka (zrealizowano);  

• wniosek dot. decyzji Zarządu Powiatu w sprawie uchwały podjętej na sesji w Cedyni  
w sprawie ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego w Osinowie Dolnym przy 
granicy, na terenach Skarbu Państwa (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dotyczący postawienie znaku „Uwaga dzieci” pomiędzy placem zabaw,  
a świetlicą w m. Żelichowo (zrealizowano); 

• wniosek dot. przydomowych oczyszczalni, ile wniosków w tej sprawie złożyła gmina 
Cedynia, ile z nich jest do załatwienia w trybie lokalnym oraz na jakim etapie realizacji 
się one znajdują (zrealizowano); 

 
W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych w 2012 roku brali udział członkowie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego. 
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