
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXV/178/2021 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI DO SPRAW 

EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH   
RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2020 ROK  

 
W 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m. in. 

tematy: 
 
 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
 zapoznanie się z informacją dotycząca podjętych działań przez jednostki 

organizacyjne Powiatu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid -
19, w tym poniesionych kosztów w związku z pandemią, 

 zapoznanie się z informacją o przygotowaniu do roku szkolnego 2020/2021 placówek 
oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego, 

 zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie 
Gryfińskim za rok szkolny 2019/2020 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych  
i zawodowych), 

 monitorowanie realizacji programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

 wypracowanie założeń do planu pracy komisji na 2021 r. 
 
Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.: 
- wniosek o postawienie znaków drogowych o ograniczeniu prędkości do 70 km/h na odcinku 
Mętno – Przyjezierze obok wiaduktu, ze względu na złą nawierzchnię drogi spowodowaną 
wystającymi korzeniami pobliskich drzew (w trakcie realizacji), 
- wniosek o postawienie znaków drogowych o ograniczeniu prędkości przed skrzyżowaniem 
ścieżki drogowej z drogą powiatową w miejscowości Przyjezierze, ze względu na słabą 
widoczność ścieżki rowerowej (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie w zakresie podania ewentualnego źródła dodatkowego przychodu wypracowanego 
przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w 2019 r. (udzielono 
odpowiedzi), 
- zapytanie o powód zmiany miejsca organizacji charytatywnego biegu w m. Trzcińsko-Zdrój 
w 2019 r. (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie, czy planowana jest zmiana w harmonogramach ofert w konkursach dla NGO 
(udzielono odpowiedzi), 
- wniosek o przekazanie harmonogramu działań z realizacji projektu pn. „Blisko, coraz 
bliżej”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wraz z jego 
efektami (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie o możliwość podłączenia rejonu działek ogrodowych znajdujących się przy 
drodze wełtyńskiej do wody miejskiej, w celu umożliwienia działkowcom korzystania z wody 
bez ograniczeń godzinowych (udzielono odpowiedzi),  
- zapytanie o prowadzone działań nad powstaniem posterunku pożarniczego Państwowej 
Straży Pożarnej w Chojnie w okresie epidemiologicznym (udzielono odpowiedzi),  



- zapytanie o wpływ sytuacji kadrowej na pracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie w okresie objęcia strażaków kwarantanną (udzielono odpowiedzi), 
- wniosek o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 r. remontu w zakresie 
położenia nakładki asfaltowej na odcinek ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej (droga 
powiatowa nr 1363Z) (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie dotyczące złożenia przez gminy informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w sprawie planowanego otwarcia kąpieliska wodnego na swoim terenie 
oraz podania w jakich gminach funkcjonowały takie kąpieliska w 2019 r. (udzielono 
odpowiedzi), 
- zapytanie dotyczące partycypowania przez Powiat w kosztach utrzymania kąpieliska  
w Moryniu w poprzednich latach (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie dotyczące powstania projektu budowy ścieżki rowerowej na odcinku Moryń – 
Przyjezierze (zrealizowane), 
- zapytanie o aktualną pomoc finansową dla pracowników domów pomocy społecznych  
w związku z zachorowaniem na Covid-19 (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie dotyczące liczby osób pełniących funkcję głównych księgowych w placówkach 
oświatowych na terenie Powiatu, ich zakresu obowiązków oraz wynagrodzenia (udzielono 
odpowiedzi), 
- zapytanie w zakresie naprawy windy w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (udzielono 
odpowiedzi), 
- zapytania dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu: dlaczego w okresie pandemii został ogłoszony otwarty konkurs  
na prowadzenie DPS w Moryniu, nie dając możliwości potencjalnym chętnym na obejrzenie 
obiektu?; czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zgłaszało do nadrzędnych 
instytucji zapytanie o możliwość przesunięcia konkursu?; czy była możliwość przesunięcia 
terminu ogłoszenia konkursu na okres po zakończeniu pandemii, a do czasu jej trwania, 
przedłużenia umowy z obecnym podmiotem? (prośba o opinię prawną); jaki był stan 
pracowników w DPS w Moryniu, DPS w Dębcach i DPS w Trzcińsku Zdroju  
w momencie podpisywania umowy z podmiotem o ich prowadzenie, a jaki jest aktualnie? 
(udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie dotyczące podania ewentualnych braków kadrowych występujących w domach 
pomocy społecznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie dotyczące otrzymywania przez domy pomocy społecznej pomocy finansowej  
w związku z prowadzoną działalnością podczas pandemii (udzielono odpowiedzi), 
- zapytanie dotyczące doceniania pracowników domów pomocy społecznej za pracę  
w warunkach zagrożenia zarażeniem (udzielono odpowiedzi). 
 
 
W większości posiedzeń Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji 
Pozarządowych w 2020 r. brali udział: Starosta Gryfiński, Wicestarosta Gryfiński, 
członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy 
poszczególnych wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 Remigiusz Rzepczak 


