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PROTOKÓŁ NR 35/09 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 31.08.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do 13.30. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Wicestarosta 
Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela 
Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 35 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
Protokół z 34 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXII I sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk  
nr 2/XXXIII);  

 
Radny Czesław Krzemiński jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił 
sprawozdanie z dotychczasowej realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2009 r.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Na posiedzenie przybyli Radni Marek Hipsz, Arkadiusz Augustyniak. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXXIII);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 

w załączniku do uchwały Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji 
w Gryfinie (druk nr 4/XXXIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 5/XXXIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Posiedzenie opuścił Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 6/XXXIII);  

 
Naczelnik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińsk 
poinformowała, Ŝe na sesji Zarząd przedstawi autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały 
i omówiła zmiany. 
 
W § 1 w ustępie 2 zmienia się treść punktów 1 i 5 w następujący sposób: 

- w punkcie 1 wykreśla się zapisany w nawiasie punkt 6 i otrzymuje się nowe następujące 
brzmienie: 

„1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania, wykup terenów, 
wypłatę odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo 
inwestycyjne (za wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki wymienione                     
w § 6 ust. 1 pkt 1 i 7), 

 
- w punkcie 5 przeredagowano zapis ujęty w nawiasie i nadano mu nowe następujące 

brzmienie: 

5) wymianę instalacji wewnętrznych, z wyłączeniem wymiany związanej  
z modernizacją ogrzewania (ograniczenie nie dotyczy zadań realizowanych przez 
jednostki wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1 i 7)”. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami 

 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Na posiedzenie wrócił Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Sprawozdania  

z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 
2008” i „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego za lata 2007-2008" (druk nr 7/XXXIII);  

 
Naczelnik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska omówiła 
sprawozdanie i raport przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 
8/XXXIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
8. 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, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. (druk nr 9/XXXIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 

budŜetowej do opracowania budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 
10/XXXIII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła priorytetowe kierunki polityki 
budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. Dodała, Ŝe wielkość dochodów  
i wydatków bieŜących oraz inwestycyjnych moŜe ulec obniŜeniu w związku  
z negatywnymi konsekwencjami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego,  
a planowany deficyt budŜetowy musi uwzględniać istniejące ograniczenia oraz ogólną 
sytuację finansową państwa.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Posiedzenie opuścił Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 11/XXXIII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek szczegółowo omówiła zmiany w planie 
dochodów i wydatków budŜetu powiatu na 2009 r.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2009 r. 

(druk nr 12/XXXIII);  
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń wierzytelności 
oraz ulg za I półrocze 2009 r. 

 
12. Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się 

roku szkolnego 2009/2010. 
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Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki El Ŝbieta Lorenowicz-Bień przedstawiła 
informację o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 
2009/2010 (materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Pani Naczelnik 
omówiła zestawienie porównawcze liczby uczniów i oddziałów według stanu na dzień  
1 września 2008 r. i 2009 r.   
 
13. Informacja z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 r. 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego  
za I półrocze 2009 r. 

 
14. Wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budŜetu na 2010 r. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do projektu budŜetu na 2010 r. Przewodniczący 
Bogusław Kozioł poinformował, Ŝe termin składania propozycji upływa 30 września br. 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak, 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


