
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXIX/275/2014 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25 września 2014 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI ZA 2014 R.  
 

W 2014 r. odbyło się 10 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  
m. in. tematy: 

 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
• zatwierdzenie sprawozdania z prac komisji w 2013 r., 
• zatwierdzenie planu pracy komisji na 2014 r., 
• wydanie opinii do projektu budżetu powiatu na 2014 r., 
• przyjęcie stanowiska komisji w sprawie wystąpienia Wojewody Zachodnio-

pomorskiego znak: NK.3.4131.603.2013.SA z dnia 10.12.2013 r. o wyrażenie  
przez Radę Powiatu woli dostosowania uchwały nr XXV/189/2013 Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum 
Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie, do stanu zgodnego z prawem poprzez wyeliminowanie wadliwego 
przepisu paragrafu 4, 

• zapoznanie się z informacją o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez powiat 
gryfiński w 2013 r., 

• ocena celowości przeznaczenia i wykorzystania dotacji udzielonych przez powiat 
gryfiński w 2013 r. Wykorzystanie dotacji uzyskanych przez powiat gryfiński  
od podmiotów zewnętrznych, 

• ocena wykorzystania przez powiat gryfiński możliwości dofinansowania środkami 
zewnętrznymi zadań realizowanych w 2014 r., 

• wydanie opinii w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu oraz innych 
świadczeń związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego, znajdującego się  
w budynku ZSP nr 1 w Chojnie, 

• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I kwartał 2014 r., 
• analiza zadłużenia powiatu gryfińskiego w okresie 31.12.2010 r. - 30.06.2014 r., 
• ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za II kwartał 2014 r., 
• omówienie kierunków polityki budżetowej powiatu gryfińskiego na 2015 r., 
• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2015 r. 

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

• wniosek dot. przygotowania informacji w zakresie problematycznych przypadków 
rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu powiatu  (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek  dot. wprowadzenia zmian do zał. nr 2 (Warunki i zasady korzystania  
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński,  
przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym 
transporcie zbiorowym) projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat gryfiński  
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zapisu, mówiącego  
o niepobieraniu opłaty za postoje na przystankach komunikacyjnych, których 
właścicielem jest powiat gryfiński, od operatorów i przewoźników wykonujących 
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przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym (wniosek został odrzucony  
na XXXV sesji Rady Powiatu), 

• wniosek  w/s przygotowania informacji dot. średnich wynagrodzeń pracowników,  
z pominięciem kadry kierowniczej, w jednostkach organizacyjnych powiatu 
(udzielono odpowiedzi). 

 
 
W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 2014 r. 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 
 


