Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/178/2021
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY
KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2020 ROK
W 2020 roku odbyło się 11 posiedzeń komisji, podczas których omawiano m. in.
tematy:













analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,
zapoznanie się z informacją z realizacji zadań w zakresie łowiectwa,
zapoznanie się z informacją o aktualnej sytuacji finansowej „Szpitala Powiatowego
w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala
Powiatowego w Gryfinie”,
ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2019 r.,
zapoznanie się z informacją o efektach współpracy Powiatu Gryfińskiego z innymi
samorządami za 2019 r. oraz planach na 2020 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań
i inwestycji na drogach,
zapoznanie się z informacją dotyczącą wydatków związanych z oświatą i edukacją
w jednostkach podległych Powiatowi, realizowanych w 2020 r.,
analiza stanu nieruchomości będących w zasobach Powiatu Gryfińskiego,
zapoznanie się z informacją o rozprzestrzenianiu się wirusa ASF i przygotowanie
do przeciwdziałania zagrożeniu,
omówienie kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2021 r.,
omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 r.,
zapoznanie się z realizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego
na lata 2016-2020,
zapoznanie się z realizacją programów dofinansowywanych z budżetu Powiatu w tym
wymiana pieców c.o., remonty obiektów zabytkowych i dofinansowywanie straży
pożarnych.

Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat
Gryfiński, tj.:
- wniosek o wgląd w zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzoną przez Wspólnika
Powiat Gryfiński kontrolą w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.
(zrealizowany),
- zapytanie dotyczące umów udostępniania nieruchomości na potrzeby prowadzenia Domu
Pomocy Społecznej w Moryniu, zawieranych ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie (udzielono odpowiedzi),
- wniosek o ograniczenie czasu wystąpień radnych do 5 minut, podczas XVIII sesji Rady
Powiatu w Gryfinie, ze względu na przedłużające się posiedzenia (§ 27 ust. 1 pkt 3
Regulaminu Rady Powiatu) (zrealizowany),
- wniosek o uporządkowanie terenu (wykoszenie traw) na działce nr 139, przy ul. Cmentarnej
w Trzcińsku-Zdrój (zrealizowany),

- zapytanie dotyczące wprowadzonych obostrzeń w poszczególnych domach pomocy
społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w czasie pandemii (udzielono odpowiedzi),
- zapytanie o etap budowy ścieżki rowerowej w Przyjezierzu (udzielono odpowiedzi),
- zapytanie dotyczące spotkania na temat potwierdzonego przypadku ASF w okolicy
miejscowości Bleyen-Genschmar w Republice Federalnych Niemiec - w pobliżu granicy
z Rzeczpospolitą, zorganizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w dniu
2 października w 2020 r. (udzielono odpowiedzi),
- wniosek o udostępnienie negatywnej opinii Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Szczecinie oraz pozytywnych opinii Burmistrza Cedyni i Burmistrza Morynia
do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego (zrealizowany).
W większości posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki w 2020 r. brali udział: Starosta
Gryfiński, Wicestarosta Gryfiński, członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie, Skarbnik
Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz kierownicy
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Komisji
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