
                                                                         
Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXV/178/2021 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
  

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA 

RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2020 ROK 
 
 W 2020 roku odbyło się 11 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in. tematy: 
 

 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
 zatwierdzenie planu pracy komisji na 2020 r., 
 zapoznanie się z zadaniami i stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu  

w Gryfinie odpowiedzialnymi za pomoc socjalną, w tym z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Gryfinie, 

 zapoznanie się z działaniami w zakresie zapobiegania Covid-19 w domach pomocy 
społecznej na terenie powiatu, 

 monitorowanie zadań realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną  
w Gryfinie w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego mieszkańców 
Powiatu Gryfińskiego, w tym ze sposobem przekazywania informacji o osobach 
objętych kwarantanną, 

 zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie  
i w Chojnie w dobie ogłoszonego stanu epidemii, z analizą informacji o stanie 
bezrobocia w powiecie, wnioskami w ramach tarczy antykryzysowej  
oraz omówieniem aktualnej sytuacji kadrowej i strategii rozwiązywania problemów  
na rynku pracy, 

 monitorowanie, nadzorowanie i opiniowanie problemów związanych z zagadnieniami 
oświatowymi w Powiecie Gryfińskim w tym funkcjonowania oświaty specjalnej, 

 omówienie zagadnień związanych z działalnością Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów, 

 bieżące nadzorowanie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń 
medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 roku, w tym świadczeń 
szpitalnych, zabezpieczenia świadczeń medycznych z zakresu POZ, nocnej  
i świątecznej opieki   zdrowotnej, świadczeń lekarzy specjalistów, świadczeń 
pielęgnacyjno-leczniczych, opieki długoterminowej i paliatywnej, dostępności 
diagnostyki medycznej dla mieszkańców powiatu i pracy aptek, organizacji  
i funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego. 

 uzyskiwanie na każdym posiedzeniu komisji aktualnych informacji przedstawianych                              
przez przedstawiciela Zarządu Powiatu na temat postępów rozbudowy Szpitala  
Powiatowego w Gryfinie i aktualnej sytuacji dotyczącej pracy i sytuacji finansowej 
szpitala. 

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

 zapytanie, czy istnieje możliwość stworzenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  
w Gryfinie klasy o profilu opiekun medyczny (udzielono odpowiedzi), 



 wniosek o przygotowanie propozycji na akcję pn. „Białe Soboty” w zakresie 
pomysłów jakie padły na posiedzeniu komisji dotyczących konsultacji 
dermatologicznych  
i urologicznych dla mężczyzn (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o przygotowanie informacji, jaka kwota została wydatkowana z budżetu 
powiatu na oświatę w poprzednim roku budżetowym i jakiej wielkości subwencję 
oświatową otrzymał powiat na 2019 rok (udzielono odpowiedzi), 

 wniosek o przygotowanie spisu sprzętu rehabilitacyjnego posiadanego przez PCPR  
w Gryfinie, dostępnego do wypożyczenia dla mieszkańców powiatu (udzielono 
odpowiedzi), 

 zapytanie, kto jest właścicielem zabudowań po Cystersach w miejscowości Narost 
(udzielono odpowiedzi). 
 

 
W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia 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, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Sp. z o.o. 
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