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

z dnia ………………………… 2023 r. 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2022 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 § 65 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 sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2022 r.:  
 
1) Komisji Budżetu i Gospodarki - stanowiące zał. nr 1; 
2) Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych - stanowiące zał. nr 2; 
3) Komisji Rewizyjnej - stanowiące zał. nr 3; 
4) Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia - stanowiące zał. nr 4; 
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - stanowiące zał. nr 5. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady 

 
 

Roman Michalski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr …………../…..……/……
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia ……………………….. 2023 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  
KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI   

RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2022 ROK  
 
W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m. in. 

tematy: 
 
 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie; 
 zapoznanie się z informacją w sprawie realizacji zawartych porozumień oraz wydatków  

w sprawach powierzenia i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu 
terytorialnego i stowarzyszeniami, w tym stowarzyszeniami prowadzącymi domy pomocy 
społecznej w 2021 r.; 

 zebranie informacji w zakresie zadań i kosztów związanych z napływem uchodźców 
wojennych z Ukrainy na teren Powiatu Gryfińskiego; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą wykorzystania nieruchomości będących  
w zasobach Powiatu Gryfińskiego; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji i finansowania zadań z zakresu 
drogownictwa w 2021 r. oraz bieżące analizowanie problemów drogowych; 

 analiza kosztów poniesionych przez Powiat Gryfiński na walkę związaną  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - informacje kwartalne; 

 ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2021 i informacja o środkach 
zewnętrznych pozyskanych przez Powiat Gryfiński na realizację zadań i inwestycji  
w 2021 roku. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia powiatu; 

 zapoznanie się z pracami związanymi z projektem budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2022: omówienie kierunków polityki budżetowej, przedstawienie przez Zarząd Powiatu 
projektu budżetu, omówienie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawienie opinii 
komisji do projektu budżetu; 

 zapoznanie się z informacją o realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2021-2024;  

 zapoznanie się z informacją o rozprzestrzenianiu się wirusa ASF i przygotowanie  
do przeciwdziałania zagrożeniu; 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą zasobów nieruchomości należących do Skarbu 
Państwa przekazanych Staroście do zarządzania w ramach zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej; 

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

 
 
Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.: 
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• prośba o wyjaśnienie, dlaczego „wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. Realizacja 
projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej.” Jaki będzie to miało wpływ na całość 
projektu? (udzielono odpowiedzi); 
• wniosek o przygotowanie informacji w zakresie zadań i kosztów związanych z napływem 
uchodźców wojennych z Ukrainy na teren Powiatu Gryfińskiego (udzielono odpowiedzi); 
• wniosek o przygotowanie w formie elektronicznej Informatora w języku ukraińskim i polskim 
dla uchodźców wojennych po przybyciu na teren Powiatu Gryfińskiego (udzielono odpowiedzi); 
• zapytanie, ile zostało złożonych odwołań od orzeczeń Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Gryfinie w 2021 r. (udzielono odpowiedzi); 
• pytanie, czy istnieje możliwość przeprowadzenia komisji w trybie tzw. mieszanym 
(zrealizowano); 
• zapytanie, czy zadanie na poboczu na zakręcie w Strzeszowie (droga powiatowa Nr 1384Z 
Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice), finansowane jest z budżetu Powiatu (udzielono 
odpowiedzi). 
  
 
 
W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 2022 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  

 Hubert Andrych 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr ……………/……/…… 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia ……………………….. 2023 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI DO SPRAW EDUKACJI, KULTURY, 

SPORTU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RADY POWIATU W GRYFINIE 
ZA 2022 ROK  

 
W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m. in. 

tematy: 
 
 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie; 
 zapoznanie się z informacją dot. bieżącego stanu dróg powiatowych; 
 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 2021 r.; 

 zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - wizyta w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie; 

 zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - wizyta w Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie; 

 wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu na 2023 r.; 
 zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki - wizyta w Zespole Szkół Specjalnych 

w Nowym Czarnowie; 
 zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania szkół ponadpodstawowych na 

terenie Powiatu Gryfińskiego do roku szkolnego 2022/2023; 
 zapoznanie się z bieżącą działalnością Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Gryfinie; 
 zapoznanie się z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie; 
 zapoznanie się z informacją na temat działalności Domów Pomocy Społecznej  

na terenie Powiatu Gryfińskiego; 
 zapoznanie się z informacją dot. monitorowania problemów związanych  

z działalnością domów dziecka i placówek wychowawczych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego; 

 zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie 
Gryfińskim za rok szkolny 2021/2022; 

 zapoznanie się z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w sprawie pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie; 

 monitorowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w zakresie 
wspierania i wykorzystania w promowaniu Powiatu; 

 wypracowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2023 r.; 
 opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2022 r. 

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

 zapytanie dot. terminu ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  
m.in. w zakresie kultury i sportu (udzielono odpowiedzi); 
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 zapytanie dot. funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego w czasie pandemii (udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. okresu przeprowadzania kontroli dróg powiatowych, szczególnie na 
terenie Gminy Moryń i Gminy Mieszkowice (udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. wykonania utwardzenia pobocza przy wiadukcie na drodze powiatowej 
w kierunku Moryń-Przyjezierze (udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. funkcjonowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie w czasie pandemii (udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. terminu wykonania remontu ulicy Sienkiewicza w Mieszkowicach 
(udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. prowadzonych działań w zakresie zgłoszenia zalewania posesji przy 
drodze powiatowej w m. Troszyn (udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. modernizacji nawierzchni drogi na odc. Mieszkowice-Macierz 
(udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. liczby osób korzystających w czasie pandemii z hostelu  
(ds. interwencji) znajdującego się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o sprawdzenie stanu technicznego tarasu w Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie ze względu na zalewanie świetlicy i odpadanie 
zewnętrznych płytek ściennych (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o dokonanie przez Naczelnika Wydziału „RI”, w obecności Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, przeglądu stanu 
technicznego dachu sali gimnastycznej jednostki (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o przekazywanie na bieżąco informacji w zakresie prowadzonych prac przy 
przebudowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Moryń-Przyjezierze (udzielono 
odpowiedzi); 

 zapytanie dot. złożonych ofert na wykonanie remontu ul. Sienkiewicza  
w Mieszkowicach oraz dalszego biegu inwestycji (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem celem 
wykonania prac naprawczych tarasu w Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o przygotowanie wyceny prac naprawczych dachu sali gimnastycznej  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie (udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie dot. remontu drogi powiatowej na odc. Zielin-Troszyn (udzielono 
odpowiedzi); 

 zapytanie dot. pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie; 
 wniosek o wystąpienie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie  
o przyjęcie mieszkańca (udzielono odpowiedzi). 

 
W większości posiedzeń Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Spotu i Organizacji 
Pozarządowych w 2022 r. brali udział: Starosta Gryfiński, Wicestarosta Gryfiński, Skarbnik 
Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 Remigiusz Rzepczak 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr ………..…/……/…… 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia ……………………….. 2023 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2022 ROK  
 
W 2022 roku odbyły się 3 działania kontrolne i 13 posiedzeń komisji, podczas 

których omawiano m. in. tematy: 
 
 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie; 
 zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Referat Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dot. kontroli w Zespole Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie w 2022 r.); 

 zebranie informacji w zakresie zadań i kosztów związanych z napływem uchodźców 
wojennych z Ukrainy na terenie Powiatu Gryfińskiego; 

 opracowanie i przygotowanie dokumentów związanych z procedurą absolutoryjną  
dla Zarządu Powiatu w Gryfinie; 

 zapoznawanie się z kwartalnymi informacjami Zarządu Powiatu w Gryfinie w zakresie 
stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych; 

 zapoznawanie się z kwartalnymi informacjami Zarządu Powiatu w Gryfinie w zakresie 
stopnia realizacji prowadzonych postępowań przetargowych; 

 zapoznawanie się z półrocznymi informacjami Zarządu Powiatu w Gryfinie w zakresie 
sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie; 

 analiza realizacji budżetu powiatu w okresach kwartalnych; 
 opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2022 r. 

 
Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.: 
 wniosek o udzielenie informacji o stanie przygotowania instytucji powiatowych i miejsc 

publicznych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, np. w przypadku braku 
dostawy prądu (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o udzielenie informacji w zakresie zabezpieczenia nocnej opieki zdrowotnej na 
południu Powiatu Gryfińskiego tj. w m. Chojna (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o udzielanie informacji o stopniu przygotowania instytucji powiatowych  
(np. w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej) w związku z przyjmowaniem uchodźców  
z Ukrainy (udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o przygotowanie informacji w zakresie zadań i kosztów związanych z napływem 
uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie Powiatu Gryfińskiego (udzielono 
odpowiedzi); 

 wniosek o przygotowanie w formie elektronicznej Informatora w języku ukraińskim  
i polskim dla uchodźców wojennych po przybyciu na teren Powiatu Gryfińskiego 
(udzielono odpowiedzi); 

 wniosek o informację w zakresie funkcjonowania klimatyzacji i rekuperacji  
w nowym budynku szpitala powiatowego oraz w zakresie potrzeby przeznaczenia,  
w 2022 r. lub 2023 r., środków na cele inwestycyjne w nowo wybudowanym budynku 
szpitala (udzielono odpowiedzi). 

 
Działania kontrolne Komisji zostały opisane w odrębnych protokołach. 
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W większości posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2022 r. brali udział: Starosta Gryfiński, 
Wicestarosta Gryfiński, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 Jarosław Przygoda 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr …………/..……/…… 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia ……………………….. 2023 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA  
RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2022 ROK 

 
 W 2022 roku odbyło się 11 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m.in. 
tematy: 
 

 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie; 
 analiza i monitorowanie informacji dotyczących funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych Powiatu w Gryfinie odpowiedzialnych za pomoc socjalną i instytucji 
realizujących zadania Powiatu w Gryfinie; 

 analiza, monitorowanie pracy i zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie i w Chojnie; 

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

 zapoznanie się z działaniami i problemami rozwiązywanymi przez Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów; 

 analiza i monitorowanie zadań realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Gryfinie w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego 
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego; 

 analiza i monitorowanie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń 
medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2022 r. 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, 
- organizacji i funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego, 
- pracy aptek,  
- organizacji i finansowania dodatkowych świadczeń medycznych i badań realizowanych 
przez Powiat w Gryfinie; 

 wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2023 r.; 
 zapoznanie się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie; 
 przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2022 roku. 

 
 
 

Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.:  
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 zapytanie o możliwość wyznaczenia punktu testów genowych w ramach działań 
kryzysowych (udzielono odpowiedzi); 

 prośba o obecność Prezesa Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. na kolejnych 
posiedzeniach komisji (zrealizowano); 

 wniosek do Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. o wystąpienie  
do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o zakup i przekazanie dla Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie autorefraktometru przeznaczanego do badania wzroku dla dzieci 
(udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie o możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie i wykonanie przebudowy 
drogi powiatowej prowadzącej z Wirowa do Wełtynia (udzielono odpowiedzi); 

 prośba do Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. o przygotowanie: 
zestawień miesięcznych dot. rozliczonych w NFZ procedur w zakresie pracy Oddziału 
Chirurgicznego za okres trzech ostatnich miesięcy br., zestawień miesięcznych 
wykazujących miejsce pochodzenia (powiat) pacjentów Oddziału Chirurgicznego oraz 
liczbę przeprowadzonych zabiegów i operacji (w tym ile planowych) za okres trzech 
ostatnich miesięcy br.; informacji tabelarycznej dot. pracy personelu Oddziału 
Chirurgicznego za okres trzech ostatnich miesięcy br.; rozważenie możliwości założenia 
centrali telefonicznej z możliwością powiadamiania pacjentów o czasie oczekiwania na 
połączenie (udzielono odpowiedzi); 

 zapytanie na rozpoczęcie, jakiej działalności gospodarczej został złożony wniosek  
o przyznanie jednorazowych środków w kwocie 92.741,40 zł, w wyniku ogłoszonego 
naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie (środki PFRON) (udzielono 
odpowiedzi). 
 

 
W większości posiedzeń Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia w 2022 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. 
 

 

 Przewodniczący Komisji  

 

 Sławomir Terebecki 

 



Załącznik nr 5 
do uchwały nr ….………/…..…/…..… 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia …………...…… 2023 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI   

RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2022 ROK  
 
W 2022 r. do Rady Powiatu w Gryfinie wpłynął 1 wniosek i 3 skargi, które zostały 

przekazane do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, tj.: 
 
1. Wniosek złożony w dniu 3 stycznia 2022 r. dotyczący ochrony środowiska jeziora 

Steklno, zwierząt bytujących na nim i jego sąsiedztwie. Komisja po przeanalizowaniu 
zebranych materiałów zarekomendowała Radzie Powiatu pozytywne rozpatrzenie 
przedmiotowego wniosku oraz przekazanie Zarządowi Powiatu celem przygotowania 
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi o mocy powyżej 10 KM na wodach Jeziora 
Steklno położonego w Gminie Gryfino.  
Rada Powiatu przychyliła się do stanowiska Komisji i w dniu 14 kwietnia 2022 r. 
podjęła uchwałę nr XXXVI/270/2022 w sprawie wniosku Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Szczecinie Koło Nr 18 Gryfino-Miasto, a następnie uchwałę 
XXXVI/271/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Steklno położonego na terenie 
gminy Gryfino. 

2. Skarga złożona w dniu 26 maja 2022 r. na działalność Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie. Po zbadaniu skargi Komisja:  
- w zakresie dotyczącym działań koordynatora zatrudnionego w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - rekomendowała uznanie skargi za niezasadną, 
- w zakresie dotyczącym telefonicznej obsługi osoby skarżącej przez pracownika 
zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - 
rekomendowała przekazanie Dyrektorowi jednostki celem rozpatrzenia. 
Rada Powiatu przychyliła się do stanowiska Komisji i w dniu 23 czerwca 2022 r. 
podjęła uchwałę nr XXXVIII/284/2022 w tym zakresie. 

3. Skarga na Starostę Gryfińskiego wpłynęła w dniu 27 września 2022 r. do Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie pismem z dnia 23 września 2022 r. z Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przekazującym pismo z dnia 8 września 2022 r. 
(zatytułowane - ponaglenie) jako skarga w sprawie pozostawienia bez odpowiedzi 
pisma, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dniu 15 listopada 
2021 r. dotyczącego podjęcia bezzwłocznej decyzji dokończenia rozpoczętej budowy 
chodnika przy drodze powiatowej Nr 1375Z w m. Swobnica. Komisja w oparciu  
o złożone wyjaśnienia i przeanalizowane dokumenty zarekomendowała Radzie 
Powiatu Gryfińskiego uznanie za zasadną skargę na Starostę Gryfińskiego. 
Rada Powiatu przychyliła się do stanowiska Komisji i w dniu 27 października 2022 r. 
podjęła uchwałę nr XLI/302/2022 w tym zakresie. 
 



4. Skarga złożona w dniu 12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie będzie przedmiotem prac komisji w 2023 roku. 
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji  

 Teresa Sadowska 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz Regulaminem Rady Powiatu, 
stanowiącym załącznik do Statutu Powiatu Gryfińskiego, sprawozdania komisji stałych 
podlegają przedłożeniu Radzie Powiatu w Gryfinie. 
 
 

Sekretarz Powiatu 

mgr inż. Andrzej Krzemiński 


