
Uchwała Nr XLIV/……../2023 
Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia ……………………….. 2023 r. 
 

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz § 52 ust. 1 Regulaminu Rady Powiatu stanowiącego załącznik nr 1 do 
Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w 
Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4175 i z 2020 r. poz. 1730) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, 
co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.: 

1) Komisji Budżetu i Gospodarki - stanowiący zał. nr 1; 
2) Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych - stanowiący zał. nr 2; 
3) Komisji Rewizyjnej - stanowiący zał. nr 3; 
4) Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia - stanowiący zał. nr 4. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady 

 
 

Roman Michalski 



            Załącznik nr 1  
                              do uchwały nr ………/……./………. 

                                                                      Rady Powiatu w Gryfinie 
       z dnia …………………. 

 
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI 

RADY POWIATU W GRYFINIE NA 2023 ROK 
 

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Informacja dotycząca realizacji zawartych porozumień na prowadzenie domów 

pomocy społecznej.  
3. Informacja dotycząca wykorzystania nieruchomości będących w zasobach Powiatu 

Gryfińskiego. 
4. Informacja dotycząca realizacji i finansowania zadań z zakresu drogownictwa  

w 2022 r. oraz bieżące analizowanie problemów drogowych. 
5. Analiza kosztów poniesionych przez Powiat Gryfiński na walkę związaną  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - informacja za IV kwartał 2022 r. 
6. Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2022 i informacja o środkach 

zewnętrznych pozyskanych przez Powiat Gryfiński na realizację zadań i inwestycji  
w 2022 roku. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia powiatu. 

7. Prace związane z projektem budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2024: 
a) omówienie kierunków polityki budżetowej, 
b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu, 
c) omówienie wieloletniej prognozy finansowej, 
d) przedstawienie opinii komisji do projektu budżetu. 

8. Zapoznanie z realizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2021-2024. 

9. Informacja o rozprzestrzenianiu się wirusa ASF i przygotowanie do przeciwdziałania 
zagrożeniu. 

10. Informacja dotycząca zasobów nieruchomości należących do Skarbu Państwa 
przekazanych Staroście do zarządzania w ramach zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej. 

11. Zapoznanie się z realizacją programów dofinansowywanych z budżetu Powiatu,  
w tym wymiana pieców c.o., remonty obiektów zabytkowych i dofinansowywanie 
ochotniczych straży pożarnych. 
 

 
Posiedzenia Komisji będą odbywały się raz w miesiącu, przed sesją Rady Powiatu, chyba  
że okoliczności będą wskazywały na konieczność zwołania posiedzenia Komisji w innym 
terminie, w sytuacjach nadzwyczajnych bądź wymagających analizowania spraw bieżących 
nie objętych w/w planem. 
Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na posiedzeniach w roku 2023 obejmuje również:  
- wnioski mieszkańców powiatu, 
- sprawy bieżące wnoszone bezpośrednio przez członków komisji na posiedzeniach, 
- wnioski radnych, 
- informacje, sprawy różne. 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 Hubert Andrych 

 



                    
            Załącznik nr 2  

                                             do uchwały nr .............................................. 
                                                                         Rady Powiatu w Gryfinie 

        z dnia …………………………………….. 
 
 

PLAN PRACY KOMISJI DO SPRAW EDUKACJI, KULTURY, SPORTU  
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RADY POWIATU W GRYFINIE 

NA 2023 ROK 
 

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu powiatu z organizacjami 

pożytku publicznego w zakresie działań realizowanych przez jednostki powiatowe  
we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. 

3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu powiatu na 2024 r. 
4. Zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - Wizyta w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chojnie. 
5. Zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - Wizyta w Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. 
6. Zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - Wizyta w Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie. 
7. Zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - Wizyta w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
8. Zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - Wizyta w Powiatowym Zakładzie 

Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i turystycznych promowanych przez Powiat. 
10. Zapoznanie się z informacją na temat działalności Domów Pomocy Społecznej  

na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
11. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 r. 

 
Posiedzenia Komisji będą odbywały się raz w miesiącu, przed sesją Rady Powiatu, chyba,  
że okoliczności będą wskazywały na konieczność zwołania sesji w innym terminie,  
w sytuacjach nadzwyczajnych bądź wymagających analizowania spraw bieżących nie 
objętych w/w planem. 
Plan pracy Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych na 
posiedzeniach w roku 2023 obejmuje również: 
-wnioski mieszkańców powiatu, 
-sprawy bieżące wnoszone bezpośrednio przez członków komisji na posiedzeniach, 
-wnioski radnych, 
-informacje, sprawy różne. 
  
 
 Przewodniczący Komisji  
 
     Remigiusz Rzepczak 



            Załącznik nr 3  
                                             do uchwały nr .............................................. 

                                                                         Rady Powiatu w Gryfinie 
        z dnia …………………………………….. 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W GRYFINIE  
NA 2023 ROK 

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Zapoznawanie się na bieżąco z wynikami kontroli przeprowadzanymi przez Referat 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Analiza 
wniosków z kontroli zewnętrznych zadań Powiatu. 

3. Opracowanie i przygotowanie dokumentów związanych z procedurą absolutoryjną dla 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

4. Informacja Zarządu Powiatu w Gryfinie w zakresie stopnia realizacji inwestycji 
prowadzonych na drogach powiatowych.  

5. Informacja Zarządu Powiatu w Gryfinie w zakresie stopnia realizacji prowadzonych 
postępowań przetargowych.  

6. Informacja Zarządu Powiatu w Gryfinie w zakresie sytuacji finansowej Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. 

7. Analiza realizacji budżetu powiatu w poszczególnych miesiącach. 
8. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2023 r. 

  
 
 Przewodniczący Komisji  
 
      Jarosław Przygoda  

 
 



            Załącznik nr 4  
                              do uchwały nr ………/……./………. 

                                                                      Rady Powiatu w Gryfinie 
       z dnia …………………. 

 
PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA 

RADY POWIATU W GRYFINIE NA 2023 ROK 
 

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych  

na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2023 r., w tym: 
a) zabezpieczenia świadczeń medycznych z zakresu POZ, 
b) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
c) świadczeń lekarzy specjalistów, 
d) świadczeń szpitalnych, 
e) świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych, opieki długoterminowej i paliatywnej, 
f) Pogotowia Ratunkowego, 
g) pracy i dyżurów aptek na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

3. Analiza sytuacji finansowej i kadrowej oraz problemów związanych z funkcjonowaniem 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy współudziale w posiedzeniach, na wniosek komisji, 
Prezesa Szpitala. 

4. Zapoznanie się z działaniami i problemami rozwiązywanymi przez Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za 2022 rok. 

5. Analiza informacji z zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie i w Chojnie. 

6. Zapoznanie się z informacją i omówienie zagadnień związanych z realizacją zadań przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie. 

7. Bieżąca analiza informacji dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego odpowiedzialnych za pomoc socjalną:  
a) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 
b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
c) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
d) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.                                       

8. Informacja dotycząca funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 

9. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2024 r. 
10. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2023 r. 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 Sławomir Terebecki 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz Regulaminem Rady Powiatu, stanowiącym 
załącznik do Statutu Powiatu Gryfińskiego, komisje stałe Rady Powiatu działają zgodnie z rocznym 
planem pracy przedłożonym Radzie Powiatu. 

 

Sekretarz Powiatu  

mgr inż. Andrzej Krzemiński 


