
UCHWAŁA NR  XVI/120/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Samorządowo - Społecznej z działalności              

w 2015 r. 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.) w związku z § 41 pkt 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 2015 r., 

które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                  Przewodniczący Rady 

                                                 ( - )    
 

                                                  Jacek Gross               

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/120/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

           z dnia 29 marca 2016 r. 

 

Sprawozdanie 

Komisji Samorządowo - Społecznej  

z działalności w 2015 r. 

 

Komisja Samorządowo - Społeczna zrealizowała plan pracy na rok 2015. 

Swoimi pracami objęła następujące sprawy: 

- Funkcjonowanie WTZ Jantar – wizytacja- zgodnie  z założeniami posiedzenia komisji 

członkowie komisji udali się do placówki. Na miejscu  Pan Ryszard Fidut wraz z panią 

Karoliną Fidut oprowadzili członków komisji pokazując miejsca, w których przeprowadzana 

jest terapia. Dokonana przez komisję ocena wypadła bardzo dobrze. Stwierdzono, że 

pracownicy placówki wkładają wiele wysiłku aby niepełnosprawne osoby angażować  do 

wykonywania codziennych czynności życiowych i przeprowadzać rehabilitację.   Największa 

bolączką ośrodka jest ciągłe niedofinansowanie, mimo licznych projektów unijnych, w 

których biorą udział. Na szczególną pochwałę zasługuje  bardzo duże zaangażowanie 

pracowników, których zarobki od wielu lat znajduję się na poziomie najniższej krajowej 

pensji i zbyt mało środków 

- Absolutorium. 

- Funkcjonowanie w Powiecie Nowodworskim służby zdrowia. Tematy omawiane 

kilkukrotnie w ciągu całego roku, nie tylko na komisji, ale także poruszane na sesji. Prace 

komisji w zasadzie skupiają się na zbieraniu informacji na temat funkcjonowania służby 

zdrowia w powiecie, a zgłaszane wniosku są właściwie jedynie postulatami przekazywanymi 

do właścicieli jednostek służby zdrowia , bez realnego wpływu na rzeczywiście podejmowane 

działania. Niemniej w ocenie komisji istnieje duże uzasadnienie dla zajmowania się tematem 

służby zdrowia. Brak realnego wpływu nie stanowi bowiem przeszkody do dokonywania 

ocen, które przekazywane właścicielom placówek, miejmy nadzieje, są brane pod uwagę.   

- Stan finansowy powiatu i jego majątku – analiza. 

- Wnioski do projektu budżetu roku 2016. 

- Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. 

- Budżet powiatu na 2016 rok. 

- Plan pracy Komisji Samorządowo – Społecznej na 2016 rok. 

- Podsumowanie pracy Komisji w roku 2015. 

 

Komisja odbyła również swoje posiedzenia przed każdą sesją Rady Powiatu. Posiedzenia 

dotyczyły omówienia materiałów przygotowanych pod obrady Rady Powiatu. 

 

 

 



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 2015 r. Tym samym wypełnia obowiązki prawne. 

 

                                                  Przewodniczący Rady 

                                                 ( - )    
 

                                                  Jacek Gross               

 

 


