
 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXV/163/2017 

Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI ZA 2016 R.  
 

W 2016 r. odbyło się 12 posiedzeń komisji, podczas których omawiano  

m. in. tematy: 

 

 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  

 zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016 r., 

 omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2016, 

 wydanie opinii do projektu budżetu powiatu na 2016 r., 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą wyników egzaminów maturalnych  

i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015, 

 ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2016, 

 zapoznanie się z informacją z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 

za 2015 r., 

 zapoznanie się z informacją w sprawie realizacji zawartych porozumień w sprawach 

powierzenia i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego 

bądź innymi podmiotami, 

 zapoznanie się z informacją o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych przez 

Powiat Gryfiński od podmiotów zewnętrznych (w latach 2015-2016), 

 zapoznanie się z informacją o efektach współpracy Powiatu Gryfińskiego z innymi 

samorządami za 2015 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji, 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie 

oraz dostosowaniem budynku szpitala do wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

 ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2016 r., 

 zapoznanie się z informacją dot. wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji 

podległych powiatowi, 

 zapoznanie się z informacją dot. stanu realizacji wpływów ze sprzedaży składników 

majątkowych powiatu, w szczególności w dziale „gospodarka gruntami  

i nieruchomościami”, 

 wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2017 r., 

 omówienie kierunków polityki budżetowej powiatu gryfińskiego na 2017 r., 

 zapoznanie się z informacją o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu 

Gryfińskiego, 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą inwestycji i remontów drogowych 

zaplanowanych do realizacji w ramach budżetu powiatu na 2017 r., 

 zapoznanie się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie z zakresu realizacji zadań za 2015 r., 

 omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2017, 

 wydanie opinii do projektu budżetu powiatu na 2017 r., 

 ocena wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za III kwartał roku 2016, 

 wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2017 r. 
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Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych  

przez powiat gryfiński, tj.: 

 wniosek w imieniu mieszkańców gminy Stare Czarnowo dot. wyjaśnienia powodu 

wzrostu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 

zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa (udzielono odpowiedzi), 

 wniosek dot. rozważenia możliwości wspólnego finansowania przez Gminę 

Trzcińsko-Zdrój i Powiat Gryfiński wykonania projektu na zmianę organizacji ruchu 

w obrębie ulicy 2 Lutego i Rynek (udzielono odpowiedzi), 

 zapytanie dot. wprowadzenia zakazu wjeżdżania samochodami na teren Domu 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (udzielono odpowiedzi), 

 wniosek, w kontekście Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie za 2015 r., o przygotowanie informacji na temat ilości bezrobotnych  

w Gminie Trzcińsko-Zdrój z podziałem na kobiety, mężczyźni, tereny miejskie  

i wiejskie (zrealizowano), 

 wniosek dot. uzupełnienia nawierzchni drogi powiatowej w m. Góralice przy 

skrzyżowaniu z drogą gminną wraz z regulacją nawierzchni chodnika przy tym 

ubytku, gdzie gromadzi się duża ilość wód opadowych (zrealizowano), 

 wniosek w imieniu mieszkanki posesji przy ulicy 9 Maja (na wysokości skrzyżowania 

z ulicą Murarską) w Trzcińsku–Zdroju, o obniżenie zbyt wysokiego krawężnika  

na podjeździe, który uniemożliwia wjazd autem na posesję (zrealizowano), 

 wniosek dot. zainstalowania progu zwalniającego na drodze powiatowej  

(ul. Kościuszki) w Trzcińsku-Zdroju, ze względu na dość intensywny ruch 

samochodowy i odbywające się w weekendy wyścigi motocyklowe (udzielono 

odpowiedzi), 

 zapytanie, czy Powiat Gryfiński w ramach budżetu na 2017 rok planuje remont 

skrzyżowania trzech ulic powiatowych: Cmentarnej, alei Wolności i Kościuszki  

w Trzcińsku-Zdroju, ze względu na zły stan nawierzchni (udzielono odpowiedzi). 

 

W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 2016 r. brali udział członkowie 

Zarządu Powiatu w Gryfinie, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, naczelnicy 

poszczególnych wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego.  

 

  

 

 Przewodniczący Komisji  

 

 Arkadiusz Łysik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Dominika Konopnicka 
 


