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 PROTOKÓŁ NR 9/15 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 10.07.2015 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 12.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski i naczelnicy. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącego komisji 
Arkadiusza Łysika powołany na czas posiedzenia Wiceprzewodniczący komisji Piotr 
Bugajski. Głównym tematem posiedzenia była Informacja dotycząca wydatków w 2015 r. 
związanych z oświatą i edukacją instytucji podległych powiatowi; Informacja dotycząca 
sytuacji finansowej powiatowych placówek zdrowotnych za 2014 r.; Analiza stanu realizacji 
planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych powiatu, w szczególności  
w dziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” w 2015 r. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 9 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 8/15 został przyjęty jednogłośnie (3 za;0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Ad. 4 Informacja dotycząca wydatków w 2015 r. związanych z oświatą i edukacją 
instytucji podległych powiatowi. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że na podstawie sprawozdań finansowych z poszczególnych szkół została 
sporządzona informacja w formie zbiorczego zestawienia wydatków za I półrocze 2015 roku 
związanych z oświatą i edukacją instytucji podległych powiatowi (informacja stanowi  
zał. nr 3). Ogólnie plany jednostek zostały nieznacznie przekroczone na paragrafach 
wynagrodzenia osobowe i pozostałe wydatki bieżące (m.in. wysokie koszty ogrzewania).  
W związku z tym będą konieczne zmiany w budżecie w II półroczu, zostanie uruchomiona 
rezerwa budżetu powiatu. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Ad. 5 Informacja dotycząca sytuacji finansowej powiatowych placówek zdrowotnych  
za 2014 r. 
 
Powiat Gryfiński jest współwłaścicielem spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.,  
w której posiada 38% udziałów. W 2014 roku spółka wypracowała zysk na poziomie 
78 708,89 zł netto. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2014 rok stanowią  zał. nr 4. 
 
Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarka Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Ad. 6 Analiza stanu realizacji planowanych wpływów ze sprzedaży składników 
majątkowych powiatu, w szczególności w dziale „gospodarka gruntami  
i nieruchomościami” w 2015 r. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że w dziale Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami plan dochodów na 2015 rok ze sprzedaży składników majątkowych 
wynosi 1 300 000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. realizacja dochodów ze sprzedaży wyniosła 
385 670,00 zł, co stanowi 29,67% planu. Zestaw nieruchomości stanowi zał. nr 5. 
 
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarka Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz złożył wniosek:  
- prośba o zweryfikowanie stanowiska Wydziału Zarządzanie Drogami w sprawie zmiany 
organizacji ruchu przy ulicy Łąkowej w Chojnie. Istniejąca organizacja ruchu stanowi duże 
utrudnienie dla właścicieli tychże ogródków działkowych (dot. odpowiedzi udzielonej przez 
Zastępcę Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami z dnia 2 lipca 2015 r. na wniosek 
Radnego W. Fedorowicza z dnia 23 czerwca 2015 r. złożonego w imieniu właścicieli 
ogródków działkowych znajdujących się przy ulicy Łąkowej w Chojnie, dot. zmiany 
organizacji ruchu przy tejże ulicy na jednokierunkowy oraz zniesienie zakazu postoju). 
Pismo znak: BRZ.0012.1.9.2015 
 

 
Radny Piotr Bugajski złożył zapytanie dot. prac rozbiórkowych ogrodzenia przy inwestycji  
pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju” o następującej treści: 
- Czy materiał rozbiórkowy z ogrodzenia (będący środkiem trwałym) został przekazany 
wykonawcy inwestycji czy może został zezłomowany? Czy zostało to udokumentowane? 
Pismo znak: BRZ.0012.1.9.2015 
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek w imieniu p. …………. - właściciela jednej  
z posesji przy odcinku drogi powiatowej  o nawierzchni brukowej w Góralicach, któremu  
mieszkańcy pozostałych posesji zastawiają swoimi pojazdami drogę uniemożliwiając dojazd 
ciężkim sprzętem i dużym samochodom dostarczającym nawóz oraz zboże do siania,  
o następującej treści:  
- Prośba o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu 
poprzez umieszczenie odpowiednich znaków umożliwiających swobodny wjazd  panu 
……………….. do własnej posesji i uniknięcia kolizji z zaparkowanymi pojazdami.  
Pismo znak: BRZ.0012.1.9.2015 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.45. 

  
Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Arkadiusz Łysik 
 
 


