
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXVI/241/2018 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI ZA 2017 R.  
 

W 2017 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 2017 r., 
• ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2017, 
• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym, w sprawie pisma Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego znak: C-IV-2203/17/W z dnia 11 kwietnia 2017 r. dotyczącego 
radnego Tomasza Siergieja, 

• zapoznanie się z informacją z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
za 2016 r., 

• zapoznanie się z informacją w sprawie realizacji zawartych porozumień w sprawach 
powierzenia i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego 
bądź innymi podmiotami (w tym wydatki w 2016 r. oraz wydatki planowane  
do realizacji w 2017 r. w związku z zawartymi umowami pomiędzy Zarządem 
Powiatu a stowarzyszeniami prowadzącymi domy pomocy społecznej), 

• zapoznanie się z informacją o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych przez 
Powiat Gryfiński od podmiotów zewnętrznych (w latach 2016-2017), 

• zapoznanie się z informacją o efektach współpracy Powiatu Gryfińskiego z innymi 
samorządami za 2016 r. oraz plany w 2017 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań  
i inwestycji, 

• ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r., 
• zapoznanie się z informacją dotyczącą wydatków związanych z oświatą i edukacją 

instytucji podległych powiatowi, zrealizowanych i planowanych w 2017 r. 
• zapoznanie się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie z zakresu realizacji zadań za 2016 r. 
• zapoznanie się z informacją na temat modelu organizacyjnego Zakładu Aktywności 

Zawodowej pod kątem tworzenia ZAZ-u w Gryfinie, 
• zapoznanie się z informacją dotyczącą wydatków w 2017 r. oraz planowanych  

do realizacji wydatków związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych  
w Powiecie Gryfińskim w 2018 r., 

• zapoznanie się z informacją o stanie środowiska na obszarze Powiatu Gryfińskiego  
za 2016 rok, wydatki poniesione przez powiat na meliorację i ochronę środowiska  
w 2017 roku, 

• ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 2017 roku, 
• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym w sprawie pisma Wojewody 

Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110.871.2017.AA z dnia 31 października 2017 r. 
dotyczącego radnego Pawła Sławińskiego oraz wysłuchanie zainteresowanego, 
komisja zajęła stanowisko, 

• wydanie opinii w sprawie umorzenia w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu 
mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 

• omówienie kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 r., 
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• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2018, 
• wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. 

 
 
Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych  
przez Powiat Gryfiński, tj.: 

• wniosek dot. złożenia na Konwencie Starostów stanowiska powiatu w sprawie 
konieczności zapewnienia obsługi pielęgniarskiej w godzinach nocnych w domach 
pomocy społecznej na terenie powiatu (zrealizowano), 

• zapytanie, ile odbyło się w 2016 r. i w jakim zakresie kontroli z realizacji umów 
zawartych pomiędzy powiatem a stowarzyszeniami na prowadzenie domów pomocy 
społecznej na terenie powiatu? Czy były to kontrole planowane, doraźne czy 
problemowe? Ile zostało zaplanowanych i w jakim zakresie kontroli do zrealizowania 
w 2017 roku? (udzielono odpowiedzi), 

• prośba o przesłanie, po podjęciu przez Radę Powiatu, uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach 
pomocy społecznej, do biur poselskich z terenu województwa zachodniopomorskiego 
(zrealizowano), 

• zapytanie, gdzie będzie prowadzona  nocna, świąteczna, całodobowa opieka lekarska 
przez Szpital Powiatowy w Gryfinie (udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie, czy zostaną postawione barierki przy drodze powiatowej – ulica 2-go 
Lutego w Trzcińsku-Zdroju, naprzeciwko szkoły podstawowej (zrealizowano), 

• zapytanie, kiedy planowane jest spotkanie powiatu z przedstawicielami gmin  
dot. transportu publicznego na terenie Powiatu Gryfińskiego (udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie, o zrealizowane i planowane do wykonania do końca 2017 r. duże remonty, 
większe inwestycje w jednostkach oświatowy podległych powiatowi (udzielono 
odpowiedzi), 

• zapytanie, czy w dniu 20 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie zawarł umowę  
na dzierżawę pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem na działalność leczniczą?  
Z kim została podpisana w/w umowa (ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. czy Domem Lekarskim SA.)? Komu i za jakie stawki wynajmowane są 
pozostałe pomieszczenia w tym samym obiekcie (udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie, dlaczego powiat, do tej pory, nie posiada 51% udziałów w spółce Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. (udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie, w jakiej formie powiat zakupuje energię elektryczną. Czy w formie 
przetargu indywidualnego ogłaszanego przez powiat, uczestnictwa w jakiejś grupie 
zakupowej, czy kompleksowej umowy zawartej z ENEA SA. (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dot. przeanalizowania możliwości wykonania wyłączenia z parkowania  
i zatrzymywania na odcinkach wzdłuż ulicy Kościuszki w Trzcińsku-Zdroju w celu 
umożliwienia bezpiecznego wymijania się samochodów (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dotyczący rozważenia możliwości wykonania poprawy pobocza  
i odwodnienie drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Gogolice ze środków 
pochodzących z ochrony środowiska, związanych z poprawą systemu odwodnienia 
dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinkę poboczy (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek o zintensyfikowanie działań Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 
zgłoszenia, dotyczącego osoby fizycznej wykonującej prace melioracyjne w obrębie 
swojej drogi, która dokonała naruszenia konstrukcji drogi powiatowej Dobropole-
Tchórzno) (udzielono odpowiedzi), 
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• zapytanie, na jakim etapie jest realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem 
Powiatu a właścicielem kopalni dotyczącego utrzymania odcinka drogi od żwirowni 
do krzyżówki Chełm Dolny - Narost (udzielono odpowiedzi), 

• prośba o przygotowanie listy pracowników Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.10.2017 r. (stanowisko + rodzaj zawartej umowy) 
(udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie w sprawie wniosku zgłoszonego na sesji Rady Miejskiej w Cedyni  
dot. poszerzenia jezdni lub wyrównania pobocza w m. Piasek (udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie, dlaczego przy ulicy Mickiewicza w Chojnie nie zrobiono poboczy, zgodnie 
ze sztuką budowlaną, pobocza nie podsypano urobkiem asfaltowym tylko nasypano 
czystej ziemi, na której samochody robią okropne koleiny (udzielono odpowiedzi), 

• zapytanie, dlaczego nie wykonano chodników i dojazdów do posesji przy ulicy 
Mickiewicza w Chojnie (udzielono odpowiedzi). 

 
W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 2017 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 
 


