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 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 2017 ROK 

 
 W 2017 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in. tematy: 
 

• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 r., 
• dyskusja na temat obwodów szkolnych i proponowanych zmian w systemie oświaty  

w odniesieniu do szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, 
• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym, wysłuchanie wyjaśnień radnego 

Tomasza Siergieja w związku z pismem Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
znak: C-IV-2203/17/W z dnia 11 kwietnia 2017 r., 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego – wizyta w jednostce, 

• zapoznanie się z informacją na temat modelu organizacyjnego Zakładu Aktywności 
Zawodowej pod kątem tworzenia ZAZ-u w Gryfinie, 

• zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie – wizyta w jednostce, 

• zapoznanie się z informacją na temat stanu przygotowań placówek oświatowych do roku 
szkolnego 2017/2018, 

• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym w sprawie pisma Wojewody 
Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110.871.2017.AA z dnia 31 października 2017 r. 
dotyczącego radnego Pawła Sławińskiego oraz wysłuchanie zainteresowanego, komisja 
zajęła stanowisko, 

• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. 
 
Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.: 

• wniosek dotyczący podania wzrostu liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie poruszających się na wózkach inwalidzkich w związku z wybudowaniem 
windy w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Gryfinie (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dotyczący podania kryteriów rozpatrywania podań o przyjęcie do Warsztatów 
Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich (udzielono odpowiedzi) 

• zapytanie dotyczące możliwości zapewnienia przyjezdnym uczestnikom Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Gryfinie opiekuna podczas dowozu na zajęcia środkami 
komunikacji publicznej oraz planów w zakresie zakupienia drugiego samochodu 
(udzielono odpowiedzi), 



• wniosek o naprawę nawierzchni drogi powiatowej w m. Babinek (zrealizowano), 
• wniosek o naprawę nawierzchni drogi powiatowej na odc. Banie – Rów (zrealizowano), 
• wniosek o przekazanie komisji zasad współpracy powiatu z organizacjami pozarządowym 

(udzielono odpowiedzi), 
• zapytanie dotyczące przygotowywanego lub planowanego do przygotowania 

harmonogramu prac inwestycyjnych na odc. Banie – Rów (udzielono odpowiedzi), 
• zapytanie dot. terminu sporządzenia dokumentacji technicznej na przebudowę drogi  

na odc. Banie-Rów (udzielono odpowiedzi), 
• wniosek o naprawę ubytków nawierzchni drogi powiatowej na odc. Banie – Rów,  

za m. Piaseczno (udzielono odpowiedzi), 
• wniosek o usunięcie powstałego „garbu” w nawierzchni dogi powiatowej w m. Piaskowo 

naprzeciwko placu zabaw (zrealizowano), 
• wniosek o wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie braku 

publicznych toalet na terenie Gryfina i sposobu rozwiązania tego problemu (udzielono 
odpowiedzi), 

• wniosek o wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie 
o opinię jaki ma wpływ na środowisko naturalne załatwianie potrzeb fizjologicznych  
w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych. Jednocześnie, czy są podejmowane 
działania, aby zobowiązać odpowiednie instytucje do rozwiązania powyższego problemu 
w szczególności w terenach zabudowanych i przestrzeniach publicznych (udzielono 
odpowiedzi). 

 
W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych w 2017 r. brali udział członkowie Zarządu 
Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
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