
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXV181/2021 
Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

  
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI 

RADY POWIATU W GRYFINIE NA 2021 ROK 
 
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Informacja w sprawie realizacji zawartych porozumień oraz wydatków w sprawach 

powierzenia i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego  
i stowarzyszeniami, w tym stowarzyszeniami prowadzącymi domy pomocy społecznej  
w 2020 r. 

3. Informacja dotycząca wykorzystania nieruchomości będących w zasobach Powiatu 
Gryfińskiego. 

4. Informacja dotycząca realizacji i finansowania zadań z zakresu drogownictwa  
w 2020 r. oraz bieżące analizowanie problemów związanych z drogami będącymi  
w zasobach Powiatu. 

5. Analiza rzeczowo – finansowa inwestycji rozbudowy szpitala powiatowego w Gryfinie. 
6. Bieżąca sytuacja finansowa spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 
7. Analiza kosztów poniesionych przez Powiat Gryfiński na walkę związaną  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
8. Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2020 i informacja o środkach 

zewnętrznych pozyskanych przez Powiat Gryfiński na realizację zadań i inwestycji  
w 2020 roku. Analiza stanu zadłużenia powiatu przedstawiona w latach 2010-2020. 

9. Analiza rzeczowo – finansowa inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja  
w Gryfinie.” 

10. Prace związane z projektem budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2022: 
a) omówienie kierunków polityki budżetowej, 
b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu, 
c) omówienie wieloletniej prognozy finansowej, 
d) przedstawienie opinii komisji do projektu budżetu. 

11. Zapoznanie z realizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 
2016-2020. 

12. Informacja o rozprzestrzenianiu się wirusa ASF i przygotowanie do przeciwdziałania 
zagrożeniu. 

13. Informacja dotycząca zasobów nieruchomości należących do Skarbu Państwa przekazanych 
Staroście do zarządzania w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

14. Zapoznanie się z realizacją programów dofinansowywanych z budżetu Powiatu w tym 
wymiana pieców c.o., remonty obiektów zabytkowych i dofinansowywanie straży pożarnych. 

 
Posiedzenia Komisji będą odbywały się raz w miesiącu, przed sesją Rady Powiatu, chyba, 
że okoliczności będą wskazywały na konieczność zwołania posiedzenia Komisji w innym terminie, 
w sytuacjach nadzwyczajnych bądź wymagających analizowania spraw bieżących nie objętych 
w/w planem. 
Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na posiedzeniach w roku 2021 obejmuje również:  
- wnioski mieszkańców powiatu, 
- sprawy bieżące wnoszone bezpośrednio przez członków komisji na posiedzeniach, 
- wnioski radnych, 
- informacje, sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji 
 

                  Hubert Andrych 

Przewodniczący Komisji 
 

                  Hubert Andrych 


