
UCHWAŁA NR  XXVIII/185/2017 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Samorządowo - Społecznej z działalności              

w 2016 r. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z § 41 ust. 1 Statutu 

Powiatu Nowodworskiego przyjętego uchwałą Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego ( Dz. U. Woj. Pom. z dnia 8 lutego 2016 r. poz. 446) uchwala się: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Samorządowo - Społecznej z działalności w 2016 r., 

które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/185/2017 

                                                                                                              Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

                                                                                       z dnia 22 lutego 2017 r.    

 

 

Sprawozdanie 

Komisji Samorządowo - Społecznej  

z działalności w 2016 r. 

 

Komisja Samorządowo - Społeczna zrealizowała plan pracy na rok 2016. Swoimi 

pracami objęła następujące sprawy: 

 

- funkcjonowanie służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim. 

- wykorzystanie dróg powiatowych w związku z realizacją przebudowy drogi „S7”. 

- ochrona środowiska z uwzględnieniem urządzeń melioracyjnych. 

- wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. 

 

W ramach tematu związanego z funkcjonowaniem służby zdrowia zrealizowany został 

postulat Komisji i godziny otwarcia pracowni RTG w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim 

wydłużono i dostosowano do potrzeb lokalnej społeczności. 

 

Ponadto Komisja odbyła swoje posiedzenia przed każdą sesją Rady Powiatu, w celu 

omówienia materiałów przygotowanych pod obrady Rady Powiatu. Jednocześnie Komisja 

opiniowała projekt budżetu na rok 2017 oraz opracowała plan pracy na rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności. Komisja 

stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu, przedkładając raz do 

roku z jego realizacji  swoje sprawozdanie. 

Wobec powyższego Komisja Samorządowo - Społeczna przedstawia do przyjęcia 

przez Radę Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie Komisji z działalności                

w 2016 r. Tym samym wypełnia obowiązki prawne. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 


