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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2007 ROK Z PRACY 
KOMISJI BUDŻETOWEJ 

 
 W 2007 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m.in.  
 tematy: 
 

• analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w Gryfinie, 
• opracowanie planu pracy komisji na 2007 r., 
• wyrażenie opinii w sprawie umorzenia zaległych opłat za pobyt dzieci w Rodzinach 

Zastępczych oraz za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, 

• zapoznanie się z informacją przedstawioną przez Przewodniczącą Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gryfinie Panią Elżbietą Tomaszczyk  
nt. sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w domach 
dziecka, 

• wyrażenie opinii w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie za olej opałowy używany do ogrzewania i energię elektryczną, 

• omówienie wniosku w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych  
przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 

• zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu nt. wykonania Programu Naprawczego 
Finansów Powiatu Gryfińskiego, w kontekście działań zmierzających  
do sfinansowania procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie – w likwidacji poprzez 
zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa, 

• zapoznanie się z sytuacją finansową zakładów opieki zdrowotnej podległych 
Powiatowi Gryfińskiemu, 

• ocena wykonania budżetu za 2006 r., 
• zapoznanie się z sytuacją finansową Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie i Domów 

Dziecka podległych Powiatowi Gryfińskiemu, 
• zapoznanie się z sytuacją finansową domów pomocy społecznej podległych 

Powiatowi Gryfińskiemu, 
• wyrażanie opinii w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Chojnie za olej opałowy używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną, 
• ocena wykonania budżetu Powiatu za II kwartał 2007 r. oraz zapoznanie  

się z informacją Zarządu Powiatu nt. wykonania Programu Naprawczego Finansów 
Powiatu Gryfińskiego, 

• omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu  
na 2008 r., 

• analiza projektów umów dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, 
• zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu nt. wykonania Programu Naprawczego 

Finansów Powiatu Gryfińskiego, w kontekście: zmian organizacyjnych powiatowej 



administracji samorządowej na terenie Powiatu Gryfińskiego, obniżania kosztów 
utrzymania placówek oświatowych poprzez łączenie placówek oświatowych  
i przekazanie zadań w zakresie oświaty gminom, obniżania kosztów zadań pomocy 
społecznej poprzez relokację placówek pomocy społecznej oraz przekazywanie zadań 
z zakresu opieki społecznej organizacjom pozarządowym, obniżania kosztów 
funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie i przekształcenie  
go w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, konsolidacji długu Powiatu 
Gryfińskiego oraz zmiany w finansowaniu likwidatora i zakończenie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – w likwidacji, 

• ocena wykonania budżetu za III kwartał 2007 r., 
• omówienie założeń co do dalszej formy funkcjonowania SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie. 
 

W większości posiedzeń Komisji Budżetowej w 2007 roku brali udział członkowie Zarządu 
Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 

 
 
  Przewodniczący Komisji  

             Rafał Mucha 

 


