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SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 2013 ROK 
 
 W 2013 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 2012 r., 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2013 r., 
• spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w związku z planowanymi 

zmianami, 
• spotkanie ze Spółką „Dom Lekarski” S.A.: 

- realizacja umowy nabycia udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
     Sp. z o.o., 

- sprawy bieżące działalności Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., 
- zagadnienia związane z zabezpieczeniem świadczeń medycznych na terenie powiatu     
gryfińskiego w 2013 r., 

• zapoznanie się z informacją na temat bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie , 

• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2014 r., 
• zapoznanie się z informacją o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku 

szkolnego 2013/2014, 
• zapoznanie się z informacją na temat bieżącej działalności Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz realizacji umów ze Spółką Dom Lekarski S.A. i Spółką 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

• zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński, 

• przedstawienie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  
dla Powiatu Gryfińskiego” 

• omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2014, 
 
 
Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 
gryfiński, tj.: 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. ilości wniosków, które wpłynęły w latach 
2011-2012 o odszkodowanie z tytułu uszkodzeń pojazdów powstałych na drogach 
powiatowych (jakie kwoty odszkodowania zostały wypłacone oraz ile wniosków  
nie zostało pozytywnie rozpatrzonych) (zrealizowano); 

• zapytanie przewodniczącego komisji Arkadiusza Augustyniaka dot. możliwości 
przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii „D” przez osoby, które rozpoczęły 



kurs na prawo jazdy (na starych zasadach, który finansowany był w ramach programu  
pn. „Młodzi kierowcy autobusów na start” (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. wyremontowania poboczy przy drodze 
powiatowej na odcinku od Lubiechowa Dolnego w kierunku Krajnika (udzielono 
odpowiedzi), 

• wniosek radnego Zbigniewa Głąbały dot. oznakowania poziomego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 120, między miejscowościami Glinna – Stare Czarnowo (odcinek drogi 
biegnący przez las) (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek radnego Jana Podleśnego dot. uwzględnienia na stronie internetowej Powiatu 
Gryfińskiego informacji o podmiotach z terenu powiatu, które świadczą usługi w zakresie 
ochrony zdrowia, łącznie z tymi, które nie mają podpisanej umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. załatania dziur znajdujących na drodze 
dojazdowej do Szpitala Powiatowego w Gryfinie (udzielono odpowiedzi) oraz dziur przed 
przychodnią Intermed (zrealizowano), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. załatania dziur w nawierzchni drogi 
powiatowej na odcinku Radostów-Golice (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. podjęcia bardziej radykalnych kroków  
w stosunku do Burmistrza Gminy Cedynia w sprawie zalewanej posiadłości jednego  
z mieszkańców m. Cedynia (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. wysypania żwiru bądź piasku na zalewany 
przez jezioro Orzechów odcinek drogi powiatowej (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek przewodniczącego komisji Arkadiusza Augustyniaka dot. zweryfikowania 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz o poddanie 
pod dyskusję zasadności  pracy aptek do godziny 18:00 (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. decyzji wydanej przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, na mocy której gmina Cedynia wraz ze 
współwłaścicielem nieruchomości znajdującej się na placu Wolności w Cedynie zostali 
zobowiązani do wyremontowania balkonu będącego w złym stanie technicznym 
(udzielono odpowiedzi), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. przeglądu i kontroli hydrantów w gminie 
Cedynia (prośba o udzielenie bardziej szczegółowej informacji w tym zakresie, tj. przy 
jakich ulicach i w jakich miejscach znajdują się niesprawne hydranty) (zrealizowano), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. podjęcia działań dotyczących nieczynnego 
hydrantu przy szkole w Cedyni, który jest niesprawny i nie spełnia swojej funkcji 
(zrealizowano), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. zapewnienia usług transportowych na trasie 
Lubiechów Górny - Lubiechów Dolny - Czachów - Łukowice do miasta Chojna  
i z powrotem w czasie trwania roku szkolnego (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek radnej Alicji Kordylasińskiej dot. wprowadzenia na terenie powiatu gryfińskiego 
mobilnych stanowisk Zintegrowanego Informatora Pacjenta (tj. ogólnopolskiego serwisu 
udostępniającego zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu  
i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia) 
(zrealizowano), 

• wniosek radnego Leszka Jackiewicza dot. udzielenia informacji na temat działki nr 138 
zabudowanej budynkiem wolnostojącym (stodoła) położonej w m. Chojna (czy objęty  



jest nadzorem konserwatorskim, czy jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy 
korzystniejsze będzie wydzierżawienie działki, czy jej sprzedanie) (udzielono 
odpowiedzi). 

 
W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych w 2013 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: 
Edyta Rybacka 


