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 PROTOKÓŁ NR 32/17 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 20.07.2017 r. 

 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 12.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 

- zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 

komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była informacja dot. wydatków 

związanych z oświatą i edukacją instytucji podległych powiatowi, zrealizowanych  

i planowanych w 2017 r. oraz informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie z zakresu realizacji zadań za 2016 r. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 32 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 

 

Na posiedzenie przyszedł pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 

Marczak. 

Na posiedzenie przyszła radna Joanna Kostrzewa (4+1=5). 

 

Ad. 3 Informacja dot. wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji podległych 

powiatowi, zrealizowanych i planowanych w 2017 r. 

 

Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta Marczak 

przedstawiła informację dot. wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji 

podległych powiatowi, zrealizowanych i planowanych w 2017 r. (informacja stanowi  

zał. nr 3). 

 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zapytał, o zrealizowane i planowane  

do wykonania do końca 2017 r. duże remonty, większe inwestycje w jednostkach oświatowy 

podległych powiatowi. 

Pismo znak:BRZ.0012.1.32.2017.DK 

 

Radny Piotr Bugajski zapytał, w jakiej formie powiat zakupuje energię elektryczną. Czy  

w formie przetargu indywidualnego ogłaszanego przez powiat, uczestnictwa w jakiejś grupie 

zakupowej, czy kompleksowej umowy zawartej z ENEA SA.? 

Pismo znak:BRZ.0012.1.32.2017.DK 

 

Posiedzenie opuścił pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 

Marczak. 

 

Ad. 4 Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z zakresu 

realizacji zadań za 2016 r. 

 

Komisja zapoznała się z Informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie z zakresu realizacji zadań za 2016 r. (informacja stanowi zał. nr 4). 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy w dniu 20 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie 

zawarł umowę na dzierżawę pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem na działalność 

leczniczą? Z kim została podpisana w/w umowa (ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
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Sp. z o.o. czy Domem Lekarskim SA.)? Komu i za jakie stawki wynajmowane są pozostałe 

pomieszczenia w tym samym obiekcie?  

Pismo znak: BRZ.0012.1.32.2017.DK 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, dlaczego powiat, do tej pory, nie posiada 51% udziałów 

w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 

Pismo znak: BRZ.0012.1.32.2017.DK 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.30  

 

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 

 

 


