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PROTOKÓŁ nr 29/09 

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUD śETOWEWJ  
w dniu 25 maja 2009 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a takŜe: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady prowadził Przewodniczący Komisji BudŜetowej Rafał Mucha. Porządek obrad  
(zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie ze zmianą. Z porządku obrad został zdjęty punkt 4 – 
Informacja o działalności bieŜącej i sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Gryfinie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostałe punkty uległy zmianie numeracji. 
Głównym punktem posiedzenia było wyraŜenie opinii w sprawie umorzenia zaległości  
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz ocena wykonania budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2009. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Piotr Waydyk. 
 
Ad.6 WyraŜenie opinii w sprawie umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 8 556,02 zł. 
 

Na posiedzenie przybyła Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  
oraz Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła wniosek w sprawie umorzenia zaległości  
za pobyt dziecka w placówce  opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 8 556,02 zł (zał. nr 3). 
 
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił członków Komisji o wyraŜenie opinii  
w przedmiotowej sprawie.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie umorzenia w całości 
zobowiązań z tytułu zaległości naleŜności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w wysokości 8 556,02 zł. 
 
Ad.7 WyraŜenie opinii w sprawie umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 27 681,75 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła wniosek w sprawie umorzenia zaległości  
za pobyt dziecka w placówce  opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 27 681,75 zł (zał. nr 4). 
  
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił członków Komisji o wyraŜenie opinii  
w przedmiotowej sprawie.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie umorzenia w całości 
zobowiązań z tytułu zaległości naleŜności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w wysokości 27 681,75 zł. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Bolesław Paulski. 
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Ad.4 Ocena wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2009. 
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła informację dot. oceny wykonania budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2009, stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał jakie są na chwilę obecną przewidywania,  
co do sprzedaŜy majątku.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe przygotowywane  
są nieruchomości z określonymi warunkami zabudowy. JeŜeli chodzi o kompleks działek  
w Gryfinie Gmina Gryfino wszczęła procedurę wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
Zarząd wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości połoŜonej  
w m. Daleszewo. Starosta  poinformował, Ŝe oczekuje równieŜ na decyzję Burmistrza 
Trzcińsko Zdrój o warunkach zabudowy. Otrzymanie tej decyzji pozwoli na uruchomienie 
procedury wyceny nieruchomości i ogłoszenie przetargu. Dodał, Ŝe w II półroczu jest szansa 
na sprzedaŜ, w okolicy września – października powinno być juŜ po przetargach.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy są informacje z Ministerstwa Finansów na temat 
tego, jak sytuacja budŜetu Państwa moŜe przekładać się na budŜet Powiatu.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe oficjalnie takich informacji nie ma. 
Odnosząc się do wysokości wpływów uzyskanych z podatków poinformowała, Ŝe między 
styczniem a majem 2008 r. wpłynęło do budŜetu Powiatu 2 635 000,00zł, natomiast w roku 
bieŜącym jest to kwota 2 581 000,00 zł.  
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXX sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 2/XXX). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe niniejszy projekt uchwały uległ 
zmianie w stosunku do tego, który Radnym został przedłoŜony w materiałach sesyjnych. 
Odnosząc się do strony dochodowej poinformowała, Ŝe na uwagę zasługują dochody w dziale 
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W obrębie tego działu zostały 
pozyskane środki finansowe na dwa projekty zewnętrzne. Jeden na kwotę 118 000,00 zł  
dot. funkcjonowania Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, natomiast drugi jest 
projektem konkursowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
na kwotę 936 400,00 zł. Projekt ten jest kontynuowany z roku poprzedniego, z tym Ŝe w roku 
bieŜącym współuczestniczy w nim Gmina Gryfino, Gmina Banie, Gmina Widuchowa, Gmina 
Trzcińsko-Zdrój, Gmina Moryń, Gmina Mieszkowice. Kolejna duŜa kwota została 
uwzględniona w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i dotyczy stypendiów  
dla uczniów ZSP Nr 1 w Chojnie i ZSP Nr 2 w Gryfinie współfinansowanych z budŜetu Unii 
Europejskiej – 809 273,29 zł. Skarbnik odnosząc się do strony wydatkowej poinformowała, 
Ŝe oprócz tych wydatków, które będą zasilały budŜety poszczególnych jednostek 
organizacyjnych powiatu Zarząd Powiatu w poprzednim okresie zabezpieczył środki własne 
na wypłatę stypendiów, tak więc tutaj nastąpi zarówno zwiększenie i zmniejszenie środków 
finansowych w ramach tych rozdziałów. Zostaną one przeznaczone na te rodzaje działalności, 
z których zostały zabrane. Dodała, Ŝe Radni w uchwale budŜetowej wyrazili zgodę  
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na udzielenie poŜyczki Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w kwocie 
250 000,00 zł, aczkolwiek na etapie uchwalania budŜetu środki finansowe nie zostały 
zapisane w konkretnych paragrafach ani w podziałkach klasyfikacyjnych. W związku z tym  
w niniejszym projekcie uchwały następuje zabezpieczenie kwoty 250 000,00 zł po stronie 
rozchodów, jak równieŜ źródła pokrycia w postaci nadwyŜki środków z lat ubiegłych.   
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, na czym polega wprowadzona zmiana w niniejszym 
projekcie uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe zmiana nastąpiła w paragrafie 2  
pkt 1 poprzez zapisanie w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
dotacji na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych w kwocie 3 050,00 zł. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy poŜyczka udzielona Szpitalowi Powiatowemu  
Sp. z o.o. stanowi pomoc publiczną i poprosił o opinię Radcy Prawnego w przedmiotowej 
sprawie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe poŜyczka nie stanowi pomocy 
publicznej. Poinformował, Ŝe udzielnie poŜyczki wynika z tego, Ŝe obecnie są dosyć duŜe 
róŜnice w okresach płatności przez NFZ za wykonanie świadczenia. W związku z tym Spółka 
ma okresy zwłoki z zapłatą pewnych rzeczy. W chwili obecnej  pojawia się sprawa  
dot. zapłacenia za dokumentację techniczną jak równieŜ decyzji rozpoczęcia remontu 
budynku przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie celem przygotowania go pod specjalistkę. Jest 
to główny powód tego, aby mechanizm polegający na udzielnie Spółce poŜyczki został teraz 
uruchomiony. Na powyŜsze nakłada się równieŜ to, Ŝe przeciągają się negocjacje  
z inwestorem strategicznym. Przypuszczano, Ŝe zakończą się w maju, a inwestor w I etapie 
udzieli Spółce poŜyczki w wysokości 500 000,00 zł, które zostałyby później przeniesione  
na kapitał załoŜycielski. Dodał, Ŝe są to dwa powody, które skutkują koniecznością udzielenia 
Szpitalowi poŜyczki, poniewaŜ bez tego Spółka nie będzie mogła starać się o kontrakt  
na specjalistkę, a nie ma własnych środków, które mogłaby przeznaczyć na cele inwestycyjne.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy Powiat udzielił juŜ czy dopiero zamierza udzielić 
dotacji dla Gminy Kamień Pomorski w związku z poŜarem budynku socjalnego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe w momencie podjęcia niniejszego 
projektu uchwały  zostanie udzielona dotacja dla Gminy Kamień Pomorski.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 3/XXX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe niniejszy projekt uchwały uległ 
zmianie w stosunku do tego, który Radnym został przedłoŜony w materiałach sesyjnych. 
Dodała, Ŝe załącznikami do uchwały budŜetowej są tabele obrazujące poszczególne rodzaje 
dotacji podmiotów uprawnionych do ich otrzymania w ramach budŜetu Powiatu 
Gryfińskiego. W zał. nr 1 do w/w projektu uchwały została zmieniona dotacja dot. 
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, wynika to z przepisów prawa - 10% 
wartości wykonywanych zadań. Kwotę tą w wysokości 87 132,00 zł Powiat ma obowiązek 
zabezpieczyć w budŜecie Powiatu. W zał. nr 2 została dodana pod pozycją 4 dotacja 
przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa dróg w Powiecie Gryfińskim w wysokości 
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3 050, 00 zł. Jednocześnie zostały wprowadzone dotacje związane z pozyskanymi środkami 
finansowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zał. nr 3 do projektu 
uchwały została wprowadzona dotacja na kwotę 3 800,00, która ma związek z promocją 
powiatu przez Cech Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorców w Gryfinie na targach 
INKONTAKT w Schwedt. Ponadto zał. nr 4 obrazuje dotację udzieloną Gminie Kamień 
Pomorski przyznaną w związku z poŜarem budynku socjalnego. Skarbnik dodała, Ŝe w tym 
momencie dotacje, które zostały zmienione bądź teŜ wprowadzone odpowiadają kwotom 
zabezpieczonym w budŜecie Powiatu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 4/XXX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, Ŝe w związku z aplikacją  
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego o środki 
pomocowe na zadania pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposaŜenie pracowni szkolnych” w ZSP Nr 1 w Chojnie oraz „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego poprzez wyposaŜenie i przystosowanie pracowni do praktycznej 
nauki zawodu” w ZSP Nr 2 w Gryfinie, zachodzi konieczność przedłoŜenia wraz wnioskiem 
stosownych dokumentów potwierdzających zamiar realizacji planowanych przedsięwzięć. 
Koszt kaŜdego projektu przewidziany jest na kwotę 1 000 000,00 zł, z tym, Ŝe połowa 
środków będzie pochodziła z budŜetu Unii Europejskiej, a druga z budŜetu Powiatu i zadanie 
zostanie rozłoŜone proporcjonalnie na 3 lata. Dodał, Ŝe wprowadza się równieŜ zmiany w celu 
zbilansowania wydatków przewidzianych w roku 2009 na inwestycje w SOSW w Chojnie, 
w ZSP Nr 1 w Chojnie polegające na zmniejszeniu w roku bieŜącym środków finansowych, 
dostosowując je do aktualnych potrzeb.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 5/XXX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w przedmiotowej sprawie była 
podejmowana przez Radnych uchwała intencyjna. Zamiar przekształcenia został pozytywnie 
zaopiniowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Dodał, Ŝe w ubiegłym 
tygodniu Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki ponownie spotkali z się pracownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie celem przedstawienia zmian w związku z przekształceniem Poradni 
w Chojnie w filię oraz zdementowania domysłów oraz insynuacji dot. całkowitej likwidacji 
Poradni w Chojnie. Starosta poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu zmienił wytyczne,  
co do zatrudniania w szkołach – został wprowadzony etat psychologa. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie jest sprawa dot. uchwały intencyjnej  
w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. ŁuŜycka 82.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się sprawy związanej z zamiarem 
likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych i przeniesienia do Nowego Czarnowa odpowiedział,  
Ŝe zostało złoŜone zaŜalenie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i do dnia 
dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi od Ministra Edukacji Narodowej w przedmiotowej 
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sprawie. Pani Naczelnik miała wystąpić ponownie z pismem do Ministra o zajęcie w tej 
sprawie stanowiska.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, Ŝe w dniu dzisiejszym Naczelnik Wydziału 
Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki dzwoniła do Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
odnośnie ZSS w Gryfinie i okazało się, Ŝe Kuratorium wysłało zaŜalenie do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej dopiero ok. 10 maja br. i w związku z tym Minister  nie udzielił jeszcze 
odpowiedzi.   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia terenu działania  
poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 6/XXX).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe niniejszy projekt uchwały określa 
obszar działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 7/XXX).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe w lutym br. została podjęta uchwała 
intencyjna, która wymagała pozytywnego zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty. W związku z tym zostaną zlikwidowane dwie szkoły wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Technikum Elektryczne i Technikum 
Ekonomiczne. O te dwie szkoły zostanie rozszerzone Technikum Zawodowe wchodzące  
w skład ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy likwidując te dwie szkoły utrudni się młodzieŜy 
np. uzyskanie zawodu.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe trudniej będzie takie szkoły znaleźć na mapie szkół. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe trudno nie zgodzić się z Radnym Janem 
Gładkowem, poniewaŜ osoba wpisując w wyszukiwarce internetowej np. technikum 
elektryczne nie znajdzie go, natomiast ten sam pion uczenia znajduje się w technikum 
zawodowym. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe lata funkcjonowania liceów 
zawodowych przyzwyczaiły do tego, Ŝe  młodzi ludzi szukają tego co jest pod nazwą ogólną, 
co kryje się w szczegółach. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe waŜnym jest, aby informatory z opisanymi 
kierunkami nauczania były czytelne i dostępne dla uczniów.  
  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie  
na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa (druk nr 8/XXX).  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Zarząd Powiatu zwrócił  
się do Wojewody o wyraŜenie zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości  
po Pomorskim Oddziale StraŜy Granicznej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie, do której 
Wojewoda ustosunkował się pozytywnie. Wojewoda wydał decyzję o przekazaniu 
nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Powiatu 
- urządzenie siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Obecnie Zarząd 
Powiatu wystąpił do Wojewody o zmianę decyzji w sprawie darowizny nieruchomości  
w części dotyczącej przeznaczenia, tj. aby darowizna nastąpiła na cele związane  
z wykonywaniem zadań własnych Powiatu – siedzibę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie dla potrzeby Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Starosta ponadto dodał, Ŝe Rada Powiatu wyraŜa zgodę na przyjęcie  
w drodze darowizny powyŜszej nieruchomości. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia opinii Rady 
Powiatu odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych pomiędzy Gminą 
Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo (druk nr 9/XXX). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe wcześniej uchwała w przedmiotowej 
sprawie podejmowana była na wniosek Rady Gminy Stare Czarnowo. Niniejszy projekt 
uchwały został przygotowany na wniosek Rady Miasta Szczecin, poniewaŜ koszty podziałów 
geodezyjnych będzie ponosić Gmina Szczecin.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia przez Powiat 
Gryfi ński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie pn. „Pozyskanie  
i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa 
zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(druk nr 10/XXX).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Powiat Gryfiński jest członkiem 
Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Związek  
 w ubiegłym roku złoŜył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Pozyskanie i dystrybucja 
informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  W kwietniu Komitet Mechanizmu Norweskiego i Norweskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wydało pozytywną opinię odnośnie przyznania dofinansowania  
na w/w projekt. W 2009 r. koszty wspólne przedsięwzięcia przypadające na Powiat Gryfiński 
będą wynosić 65 000,00 zł, z czego 45 000,00 zł Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego przeznaczy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym. Pozostała kwota pochodzić będzie z Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie (druk nr 11/XXX)  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w związku z obowiązkiem 
ustawowym roczne sprawozdanie finansowe zlikwidowanego Szpitala przedkłada się Radzie 
Powiatu do zatwierdzenia. Dodał, Ŝe wypracowany zysk jest efektem otrzymanej dotacji 
udzielonej przez Radę Powiatu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 01.01.  
- 03.07.2008 r. (druk nr 12/XXX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres  
04.07. - 31.12.2008 r. (druk nr 13/XXX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie  
(druk nr 14/XXX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 28 posiedzenia Komisji BudŜetowej. 
 

Komisja przyjęła większością głosów  protokół z 28 posiedzenia komisji. 
 

Ad.8 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 - brak 
 
Na tym posiedzenie zakończono  o godz. 16.40 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz      
                                                                                                
  
 
   Przewodniczący Komisji  
 
                          Rafał Mucha 


