
 Załącznik nr 4 

 do uchwały nr XXV/163/2017 

 Rady Powiatu w Gryfinie 

 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 2016 ROK 

 
 W 2016 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  

m.in. tematy: 

 

 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie; 

 zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016 r.; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą wyników egzaminów maturalnych i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

oraz dostosowaniem budynku szpitala do wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; 

 rozpatrzenie wniosku Wójt Gminy Stare Czarnowo o podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Arkadiuszem Łysikiem; 

 wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2017 r.; 

 zapoznanie się z informacją na temat stanu przygotowań placówek oświatowych do roku 

szkolnego 2016/2017; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą inwestycji i remontów drogowych zaplanowanych 

do realizacji w ramach budżetu Powiatu na 2017 r.; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku-Zdroju prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem”; 

 wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2017 r. 

 

Komisja składała również wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Powiat Gryfiński, tj.: 

 wniosek do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. dotyczący wykonania 

remontu drogi na odc. Banie – Piaseczno (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek dotyczący naniesienia znaków poziomych na drodze powiatowej  

na odc. Baniewice-Swobnica, w tym zamontowanie słupków na poboczach drogi 

(udzielono odpowiedzi). 

 

 



W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych w 2016 r. 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 


