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SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI ZA 2012 ROK  
 

W 2012 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m.in. tematy: 

 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
• zatwierdzenie sprawozdania z prac komisji w 2011 r. 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2012 r., 
• omówienie dokumentów związanych z pozyskiwaniem inwestora strategicznego  

dla spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, 
• przyjęcie informacji w sprawie porozumień dot. realizacji zadań własnych przez inne 

jednostki samorządu terytorialnego z zakresu utrzymania ulic powiatowych  
w miastach, 

• zapoznanie się z strategią rozwoju oświaty w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016, 
• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 

powiatu gryfińskiego za 2011 r., 
• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I kwartał 2012 r., 
• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za II kwartał 2012 r., 
• omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu powiatu 

gryfińskiego na rok 2013, 
• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r., 
• zapoznanie się ze strategią optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej  

w powiecie gryfińskim, 
• wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych, 
• omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013, 
• wydanie opinii dot. projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013, 

 
 

Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych  
przez powiat gryfiński, tj.: 
• wniosek dot. zwiększenia dotacji przekazywanych gminom w ramach porozumień  

na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w miastach (udzielono odpowiedzi);  
• zapytanie dot. uporządkowania poboczy ze ściętych krzaków (zrealizowano); 
• prośba o przygotowanie informacji nt. kształtowania się wydatków na administrację 

publiczną (zrealizowano); 
• zapytanie, dlaczego na drodze Warnice do granic powiatu nie jest namalowana linia 
środkowa (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. koszenia poboczy w m. Sobieradz (zrealizowano); 
• wniosek dot. oświetlenia przystanku autobusowego w m. Żurawki (przekazano 

zgodnie z kompetencjami do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino); 
• zgłoszenie konieczności naprawy ogrodzenia wokół placówki w Trzcińsku-Zdroju 

należącej do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
(zrealizowano); 
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• wniosek w związku z remontem chodnika na ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach  
dot. wydłużenia zjazdów z drogi powiatowej na posesje (udzielono odpowiedzi). 

 
 
 
W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 2012 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Dominika Konopnicka 
 


