
Załącznik nr 4 
do uchwały nr ……/……./2019 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia …………………… 2019 r. 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA 
RADY POWIATU W GRYFINIE NA 2019 ROK 

 
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Zapoznanie się z zadaniami i stała współpraca z  jednostkami organizacyjnymi 

Powiatu w Gryfinie odpowiedzialnymi za pomoc socjalną: 
a) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 
b) Domem Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
d) Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
e) Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 

3. Zapoznanie się z zadaniami i stała współpraca z instytucjami realizującymi zadania 
Powiatu: 
a) Domem Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzonym przez Stowarzyszenie  

„Pod Dębami” w Dębcach, 
b) Domem Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, 
c) Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju prowadzonym przez 

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju. 
4. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie  

i w Chojnie z analizą informacji o stanie bezrobocia w powiecie oraz omówieniem 
aktualnej sytuacji i strategii rozwiązywania problemów na rynku pracy. 

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

6. Omówienie zagadnień związanych z działalnością Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. 

7. Monitorowanie zadań realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Gryfinie w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego 
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. 

8. Bieżące nadzorowanie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń 
medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. w tym: 
a) świadczeń szpitalnych, 
b) zabezpieczenia świadczeń medycznych z zakresu POZ, nocnej i świątecznej opieki    
   zdrowotnej, 
c) świadczeń lekarzy specjalistów, 
d) świadczeń pielęgnacyjno – leczniczych, opieki długoterminowej i paliatywnej, 
e) dostępności diagnostyki medycznej dla mieszkańców powiatu, 
f) organizacji i funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego, 
g) pracy aptek,  
h) organizacji i finansowania dodatkowych świadczeń medycznych i badań 
realizowanych przez Powiat.  

9. Uzyskiwania 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.  

 



       10. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2020 r.  
       11. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 r. 
 
 

                                Przewodniczący Komisji  
 
                   Sławomir Terebecki 


