
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XII/86/2012 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 16.02.2012 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI ZA 2011 ROK  
 

W 2011 roku odbyło się 14 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in. tematy: 

 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2011 r., 
• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, 
• wydanie opinii dot. projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, 
• informacja Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością nt. bieżącej sytuacji szpitala oraz założeń i perspektyw 
rozwojowych Spółki, 

• przedstawienie przez przedstawiciela medycznego firmy Pfizer Polska Sp. z o.o. 
informacji nt. epidemiologii i profilaktyki zagrożeń meningokokowych, 

• informacja w sprawie porozumień dot. realizacji zadań własnych przez inne jednostki 
samorządu terytorialnego z zakresu utrzymania ulic powiatowych w miastach, 

• przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
w 2011 roku i w latach kolejnych, 

• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 
Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok, 

• ocena wykonania budżetu za I kwartał roku 2011, 
• informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie Sp. z o.o., 
• propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r., 
• informacja Prezesa Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” z realizacji planu finansowego na 2011 r., wyników Spółki za okres 
działalności, podejmowanych działań dotyczących rozwoju Spółki i proponowanych 
przez Spółkę kierunków rozwoju, w tym informacji o koniecznych szacowanych 
nakładach na osiągnięcie standaryzacji w perspektywie dwuletniej i pięcioletniej  
oraz wskazanie źródeł finansowania, 

• informacja Zarządu Powiatu dot. realizacji uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie, 

• zapoznanie się ze stanem drogi powiatowej w m. Żurawie, 
• omówienie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 

2011 r.  
• informacja Zarządu Powiatu nt. prac przygotowawczych do projektu budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2012, 
• omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2012, 
• omówienie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja 

VII na lata 2011-2016, 
• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, 
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• ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 2011 r., 
• informacja nt. sytuacji finansowej jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego, 
• wydanie opinii dot. projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, 
• wydanie opinii w sprawie wniosku Zarządu Powiatu o zmianę przeznaczenia rezerw 

celowych, 
• opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2011 r.  

 
 

Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez 
powiat gryfiński, tj.: 
• wniosek w/s przedstawienia rachunku kosztów Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” z podziałem na poszczególne oddziały Szpitala (zrealizowano); 
• zapytanie, czy firmy koszące mają również obowiązek sprzątania skoszonej trawy  

z nawierzchni asfaltowej (zrealizowano); 
• zapytanie o wielkość kosztów, jakie „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. ponosi 

w związku z uruchomieniem poradni specjalistycznych w Chojnie (zrealizowano); 
• zapytanie, czy istnieje problem z wygospodarowaniem miejsca na gabinety 

specjalistyczne w „Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” Sp. z o.o., gdzie w jednym 
pomieszczeniu w podziale godzinowym, pacjenci przyjmowani są przez lekarza 
ortopedę następnie lekarza chirurga. Takie rozwiązanie powoduje nieporozumienia  
i narastające kolejki (zrealizowano); 

• wniosek w/s zwołania spotkania Radnych Rady Powiatu w Gryfinie ze środowiskiem 
lekarskim i Zarządem Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  
oraz Zarządem Powiatu w Gryfinie, w kontekście postępującego procesu zbywania 
udziałów Spółki (odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 13 września 2011 r.); 

• wniosek dot. sposobu wykonania dotychczasowych prac na remontowanym odcinku 
Lubanowo-Babinek. Zdjęty asfalt był frezowany, następnie został położony jako 
warstwa wyrównująca w całości drogi, a na to położono 5 cm asfalt. Remontowany 
odcinek kończy się przed skrzyżowaniem dróg i wygląda na niedokończony 
(zrealizowano); 

• wniosek o zwrócenie się do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Szczecinie o podjęcie działań w celu udrożnienia rurociągu 
melioracyjnego odprowadzającego wody gruntowe z pól w miejscowościach Rosnowo 
i Rosnówek (Agencja Nieruchomości Rolnych w Gryfinie podjęła czynności w zakresie 
opracowania wymaganej dokumentacji technicznej); 

• wniosek dot. wystąpienia do Polskich Kolei Państwowych w/s planu i terminu 
naprawy przejazdu kolejowego przy ul. Słowiańskiej w Chojnie (przekazano 
zapytanie do PKP S.A w Szczecinie); 

• zapytanie w/s przeanalizowania przez Kancelarię, treści wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2010 roku dot. m.in. obecnego 
stanu prawnego do przekazywania zadań publicznych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych wykonywanych przez likwidowany zakład publiczny na rzecz prywatnego 
przedsiębiorcy (zrealizowano); 

• wniosek - zgłoszenie, że na odcinku budowanej ścieżki rowerowej w Strzeszowie,  
w miejscu odejścia chodnika na granicę pasa drogowego drogi powiatowej, została 
duża powierzchnia ok. 2 metrów ciemnej ziemi, dalej jest już obrzeże, praktycznie nie 
ma krawężnika blisko asfaltu. Jest to niebezpieczny odcinek, wjeżdżając tam 
samochodem kierowcom wydaje się że jest to w dalszym ciągu asfalt. Radny był 
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świadkiem, jak po wjeździe na ten odcinek zarzucało samochodem na śliskim błocie 
(wyjaśniono); 

 
W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 2011 roku brali udział członkowie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy 
poszczególnych wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego.  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 Rafał Mucha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziły: 
Dominika Konopnicka 
Magdalena Romankiewicz 


