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do uchwały nr ……./……./2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia …………………………..

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH ZA 2015 ROK

W  2015  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 2015 r.,
 zapoznanie  się  z  prezentacją  planów  przebudowy,  budowy  Szpitala  Powiatowego  

w Gryfinie oraz stanu zaawansowania przedsięwzięcia,
 zapoznanie się z informacją na temat działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego

w Gryfinie,
 zapoznanie  się  z  informacją  dot.  bieżącej  działalności  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie,
 zapoznanie  się  z  informacją  na  temat  bieżącej  działalności  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 zapoznanie  się  z  informacją  dot.  bieżącej  działalności  Warsztatów Terapii  Zajęciowej,

prowadzonych  przez  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Gryfinie,

 wypracowanie  propozycji  wniosków  do  projektu  budżetu  Powiatu  Gryfińskiego  
na 2016 r.,

 zapoznanie się z informacją na temat stanu przygotowań placówek oświatowych do roku
szkolnego 2015/2016,

 zapoznanie się z informacją dot. stanu zaawansowania prac remontowych oraz planów
inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego,

 wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2016 r.

Komisja również składała wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Powiat Gryfiński, tj.:
 wniosek  dot.  interwencji  w  zakresie  suchego  drzewa  znajdującego  się  na  odcinku

Swobnica – Baniewice, przy drodze wojewódzkiej (udzielono odpowiedzi);
 wniosek,  złożony  w  imieniu  mieszkańców  m.  Parnica,  do  Zachodniopomorskiego

Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  dot.  zasadności  istnienia  wysepki  zlokalizowanej  przy
wyjeździe z m. Parnica w stronę m. Banie (udzielono odpowiedzi);

 wniosek o przygotowanie informacji dotyczącej stanu zaawansowania prac remontowych
i planów inwestycyjnych na drogach powiatowych z podziałem na poszczególne gminy
oraz zorganizowanie spotkania w powyższym temacie (zrealizowano).



W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych w 2015 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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