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Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 19 września 2022 r., który do kancelarii 

Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 22 września 2022r., a także mając    

na uwadze brzmienie  § 63  ust. 1 i 2  Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) i art. 237 § 2 i art. 238 § 1 w związku z art. 

247 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wspólne uzgodnienia dotyczące m.in. 

wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na ww. wniosek, Zarząd Powiatu w Policach 

informuje, co następuje. 

 

Jednym z priorytetów Zarządu Powiatu w Policach w trakcie opracowywania projektu 

budżetu powiatu na 2023 rok była racjonalizacja planowanych wydatków bieżących 

wymuszona aktualnymi, bardzo trudnymi finansowymi warunkami funkcjonowania 

podmiotów samorządu terytorialnego, w tym również jednostek organizacyjnych naszego 

powiatu, a polegająca m.in. na ograniczeniu tych wydatków bądź wręcz ich 

wyeliminowaniu w przypadkach to umożliwiających. Istotnym elementem tej 

racjonalizacji było podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wydatków na: 

materiały i wyposażenie, zakup gazu oraz energii tak cieplnej (np. obniżenie temperatury 

ciepłej wody i środka grzewczego na węzłach cieplnych) jak i elektrycznej                             

(np. ograniczenie punktów poboru energii, wyłączenie niektórych odbiorników energii, 

zmiana systemów oświetlenia ze standardowego na energooszczędne, rezygnacja ze 

świątecznych iluminacji), usługi remontowe, usługi pozostałe (np. opłaty pocztowe                     

i telegraficzne, dostawa wody i odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, 

prenumerata czasopism i wydawnictw), usługi telekomunikacyjne, podróże  służbowe,  

szkolenia  itp.,  poprzez  ograniczenie  ich  zakresu,  a  nawet  rezygnację z niektórych 

wydatków. 

 

Zarząd Powiatu w Policach ma świadomość skali i wagi ww. problemów,                           

ale jednocześnie wyraża przekonanie, że wdrożenie tych „procedur oszczędnościowych” 

oraz wykorzystanie tzw. tarcz osłonowych umożliwi powiatowi prowadzenie bieżącej 

działalności i pozwoli na właściwe wykonywanie zadań. 

 

 

 

Na oryginale właściwy podpis 

Starosty Polickiego 

Andrzeja Bednarka 
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