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do uchwały nr XXXII/231/2014 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 30.01.2014 r.  

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI ZA 2013 ROK  
 

W 2013 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 2012 r., 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2013 r., 
• zapoznanie się z informacją w sprawie porozumień dot. realizacji zadań własnych 

przez inne jednostki samorządu terytorialnego z zakresu utrzymania dróg 
powiatowych, 

• spotkanie ze Spółką „Dom Lekarski” S.A.: 
- realizacja umowy nabycia udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. , 
-  sprawy bieżące działalności Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., 
-  zagadnienia związane z zabezpieczaniem świadczeń medycznych na terenie powiatu    
gryfińskiego w 2013 r., 

• zapoznanie się z informacją o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez powiat 
gryfiński w roku 2012, 

• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za 2012 rok, 
• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I kwartał roku 2013,  
• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za II kwartał roku 2013.  
• omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu powiatu 

gryfińskiego na rok 2014, 
• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2014 r., 
• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za III kwartał roku 2013,  
• zapoznanie się z informacją na temat bieżącej działalności Spółki „Szpital Powiatowy 

w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz realizacji umów ze Spółką Dom Lekarski S.A. i Spółką 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., 

• wydanie opinii w sprawie rozwiązania rezerw celowych budżetu powiatu 
gryfińskiego, 

• przedstawienie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Powiatu Gryfińskiego” 

• omówienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2039, 
• omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2014, 

 
Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych  
przez powiat gryfiński, tj.: 

• wniosek dot. przygotowania i przedstawienia Radzie Powiatu informacji  na temat 
przedstawionych zarzutów byłemu Prezesowi Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. przy rozwiązaniu umowy o pracę w trybie zwolnienia 
dyscyplinarnego (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. oczyszczenia poboczy dróg powiatowych ze ściętych krzaków w pasie 
drogowym, gdzie wykonawca nie wywiązał się z całkowitego usunięcia pozostałości 
po wycince (przekazany do realizacji); 
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• prośba o przygotowanie informacji nt. prac związanych z bieżącą naprawą 
nawierzchni dróg powiatowych (udzielono odpowiedzi); 

• prośba o udzielenie informacji w zakresie dostępności doradcy zawodowego  
dla uczniów, w jakim czasie będzie można skorzystać z jego porad oraz na jakich 
zasadach będzie funkcjonował (udzielono odpowiedzi); 

• prośba o udzielenie informacji dlaczego na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakładce Archiwum znajduje się 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie  
na potrzeby edukacyjne” (udzielono odpowiedzi); 

• prośba o przygotowanie informacji dot. realizacji remontów cząstkowych na drogach 
powiatowych po okresie zimowym (na jakim są etapie, na jakie problemy napotkano 
podczas ich realizacji, czego do tej pory nie udało się wykonać wraz z podaniem 
przyczyny) (udzielono odpowiedzi); 

• wniosek dot. przeprowadzenia inwentaryzacji suchych drzew na terenie powiatu, 
znajdujących się w miejscach zamieszkałych oraz przy drogach powiatowych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa na drodze (udzielono odpowiedzi);  

• wniosek dot. usunięcia odrostów od pni ściętych topoli, które wchodzą w jezdnię  
oraz akacji zarastających nieutwardzone pobocze drogi powiatowej na odcinku 
Drzenin - Sobieradz (przekazany do realizacji);  

• wniosek dot. odbioru dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w 
związku ze zmianą godzin kończenia zajęć lekcyjnych (udzielono odpowiedzi); 

• prośba o przedstawienie informacji ze sposobu funkcjonowania doradców 
zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu za okres pierwszego 
półrocza pracy (w toku); 

• wniosek do Zarządu Powiatu dot. zweryfikowania Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 i przywrócenie do budżetu kwoty  
250 000,00 zł na remont siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie (w toku); 

 
W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 20123 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 
 


