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PROTOKÓŁ NR 31/13 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 20 maja 2013 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek, 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz, Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Sławomir 
Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 31 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 

i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 

Na posiedzenie przyszedł radny Roman Rataj, więc w posiedzeniu  
uczestniczyło 4 radnych. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 30 posiedzenia komisji. 
 
         Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 30. posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2013 r. 
 
Ad.4 Omówienie zagadnień związanych z działalnością Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o  Niepełnosprawności. 
 

Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Informacja na temat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
stanowi zał. nr 3. 

 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy występują graniczne przypadki dotyczące 
zakwalifikowania danej osoby jako osoba niepełnosprawna, bądź też nie zaliczenia jej do tej 
grupy. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że prawie każda sytuacja jest tego typu, bowiem nie każda choroba 
jest niepełnosprawnością. Oczekiwania osób, które przychodzą na komisję są takie,  
aby uzyskać jak najwyższy stopień niepełnosprawności. Występuje wiele przypadków, 
chorób, które nie kwalifikują się jako niepełnosprawność. Definicja niepełnosprawności 
mówi, że nie jest to choroba, tylko zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu. W niektórych 
chorobach np. słuchowych przeprowadza się badania, wykresy, które wskazują bezpośrednio 
czy dana osoba kwalifikuje się już jako osoba niepełnosprawna, czy tez nie. Natomiast  
przy chorobach psychicznych jest to już utrudnione i zależne od opinii składu orzekającego. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki  zwrócił się  z zapytaniem czy występują jakieś zaległości 
w rozpatrywaniu wniosków i czy czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi miesiąc. 
 



2 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 
rozstrzygniecie następuje po miesiącu, dopuszczalny jest również dłuższy okres, który tyczy 
się bardziej problematycznych przypadków. Trudności związane są przede wszystkim  
ze zbieraniem wniosków na komisje oraz kluczowy problem dotyczy lekarzy, którzy 
niechętnie orzekają w tych sprawach. Związane jest to z kwotami, które są im proponowane, 
są one zbyt niskie i lekarze nie godzą się na takie wynagrodzenie. W tym przypadku należy 
dostosować się do lekarzy, dlatego czas na rozpatrzenie wniosków może być niekiedy 
dłuższy, ze względu na to, że na jedną komisję zbiera się  przynajmniej 10 wniosków. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki  zapytał czy jest pełna obsada zespołu ds. Orzekania  
o  Niepełnosprawności. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że obsada jest w 90 %, brakuje jedynie ortopedy oraz lekarzy 
rzadkich specjalności, którzy za ustalone stawki nie chcą orzekać. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał, czy lekarze świadczący takie usługi  
są wyznaczani przez starostę, czy też sami muszą wyrazić na to zgodę. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że taki lekarz musi przejść specjalny kurs, zdobyć uprawnienia  
do orzekania, dokształcać się, uczestniczyć w różnych szkoleniach. Trudno jest znaleźć kogoś 
takiego, biorąc pod uwagę, że nie idą za tym dodatkowe korzyści finansowe. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała kiedy jest wydawane orzeczenie z udziałem osoby i bez jej 
udziału. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że orzeczenie jest wydawane bez udziału osoby tylko wtedy kiedy 
jej stan zdrowia nie pozwala na osobiste stawienie się na komisji. Taka informacja jest 
zawarta wówczas na druku, gdzie widnieje informacja, że dana osoba nie może osobiście 
uczestniczyć w badaniu (np. jest po wylewie). Występują również sytuacje, gdzie  
w dokumentacji medycznej jest szczegółowy opis stanu zdrowie pacjenta z którego jasno 
wynika, że nie ma potrzeby „oglądania” pacjenta. Na komisji dokonywane są czynności 
mające na celu sprawdzenie jedynie dokumentacji medycznej, przy wydaniu orzeczenia 
lekarz opiera się na informacjach zawartych w tejże dokumentacji oraz na wypisach  
ze szpitala. Osoby starające się o wydanie orzeczenia bez swojego udziału w komisji  mogą 
oddelegować  członka rodziny, który udzieli informacji o funkcjonowaniu społecznym osoby 
orzekanej, czyli czy osoba ubiegająca się o orzeczenie jest samodzielna, bądź w jakich 
czynnościach należy jej pomóc jeżeli sobie nie radzi). Ze względu na to, że orzekanie odbywa 
się w dwóch miejscach (pierwsze stanowi lekarz orzecznik, drugie to spotkanie  
z pracownikiem socjalnym, psychologiem, pedagogiem, albo doradcą zawodowym). 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki  zapytał, czy osoby, które otrzymały pozytywne orzeczenie 
były bezrobotne, nigdy nie pracowały i były osobami dorosłymi. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że jest to orzecznictwo pozarentowe, nie jest związane ze stażem 
pracy tylko ze stanem zdrowia i stanem funkcjonowania. To uprawnia również to korzystanie 
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ze wszystkich świadczeń pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał jaka jest wysokość zasiłku. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że wysokość tego zasiłku wynosi 380,00 zł. Zmianie uległy przepisy  
i nastąpiło ich zaostrzenie, dawniej obligatoryjnie (przy znacznym stopniu upośledzenia) była 
to kwota 182,00 zł plus dodatek (jeśli ktoś był bezrobotny) w wysokości 380,00 zł.  
Po wprowadzonych zmianach wysokość tego zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny  
i od faktycznie sprawowanej opieki. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że uzyskanie takiego zasiłku często wiąże  
się z nadużyciami. Sporo wniosków, które są składane mają na celu jedynie wyłudzenie 
pieniędzy poprzez fikcyjne zadeklarowanie opieki np. nad osobą starszą. Czy takie wnioski 
podlegają wstecznej weryfikacji? 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że takie wnioski podlegają weryfikacji przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej,  do czerwca musi zostać przeprowadzona weryfikacja wszystkich zasiłków. 
Wiąże się ona z tym, że sprawdza się czy dana osoba rzeczywiście sprawuje opiekę i czy 
zrezygnowała z pracy po to, by opiekować się osobą niepełnosprawną. czy też po to, aby 
otrzymywać jedynie zasiłek. Ośrodki Pomocy Społecznej bacznie się temu przyglądają i są 
organem kontrolnym w tym zakresie. Przepisy uległy zaostrzeniu, co uniemożliwia  
w znacznym stopniu wszelkiego rodzaju nadużycia . 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał, z jakiego źródła pochodzą środki na wypłacanie 
tych zasiłków.  
 
Skarbik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że pochodzą one z dotacji z budżetu 
państwa. Stanowi to zadanie zlecone, które realizuje powiat i są to środki zewnętrzne. 
Środki te dotyczą bezpośrednio wynagrodzeń lekarzy w zakresie orzekania  
oraz funkcjonowania zespołu w postaci wynagrodzenia przewodniczącego i sekretarza.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy zauważa się wzrost wydawanych orzeczeń w porównaniu 
do lat ubiegłych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że można zauważyć tendencję spadkową, ale jest to spowodowane 
zmianą przepisów. Parę lat temu wydano przepis o tym, że legitymację osoby 
niepełnosprawnej można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zdyskwalifikowano wówczas wszystkie inne 
orzeczenia (ZUS-y, KRUS-y, MSWiA). Tym osobom, którym wcześniej przysługiwała renta  
i posiadali orzeczenia z innych organów wydających zmuszeni zostali do ponownego złożenia 
wniosku o wydanie orzeczenia do Powiatowego  Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej uprawniającą  
do zniżek na przejazdy, czy wejście na basen. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał, czy w każdym wieku można się starać  
o orzeczenie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że tak.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że zasiłek pielęgnacyjny obligatoryjnie  
jest przyznawany osobom powyżej 75 roku życia zgodnie z przepisami. Zapytał  
czy występują przypadki, że osoby powyżej tego wieku również występują, aby takie 
orzeczenie zdobyć. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że takie przypadki mają miejsce jest to związane z możliwością 
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, jaką funkcję pełni pracownik socjalny w Zespole do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że jest to drugi członek zespołu, który dokonuje wywiadu 
i ocenia jak funkcjonuje dana osoba. Wybór odpowiedniej osoby związany jest bezpośrednio  
z wnioskiem i wskazanym w nim celu, czyli jeżeli celem jest uzyskanie zatrudnienia to wtedy  
w składzie komisji jest lekarz i doradca zawodowy. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka  
to obligatoryjnie jest to psycholog, bądź pedagog.  
 

Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
I.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 
wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 
2013 (druk nr 2/XXIV);  

 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że projekt ten jest obligatoryjny i zmienia 
jedynie wysokość opłat za przechowywanie i usunięcie obiektów pływających w porównaniu 
do lat ubiegłych. Zapytał czy kwoty te wynikają ze zmiany przepisów? 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz odpowiedział,  
że wynikają one z obwieszczenia Ministra Finansów i są to maksymalne kwoty, które można 
zastosować. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał, czy miały miejsce już przypadki usuwania takich 
obiektów. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz odpowiedział, że nie 
miały jeszcze miejsca takie przypadki.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, kto usuwa, przechowuje oraz gdzie taki obiekt pływający. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz odpowiedział,  
że w tamtym roku została podjęta uchwała, która wskazuje, że takie obiekty usuwa starostwo. 
Starosta ma obowiązek albo urządzić port, albo przystań chronioną. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, jak to wygląda od strony formalnej oraz prawnej.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  
że odpowiedzialny jest za to Starosta Gryfiński. W tym przypadku zasady postępowania  
są podobne jak przy zatrzymaniu samochodu na drodze, który jest prowadzony  
przez nietrzeźwego kierowcę.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy doszło już do jakiegoś zatrzymania statku bądź jachtu? 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz odpowiedział,  
że nie było jeszcze takiego przypadku. 
 
Radna Ewa Dudar zwróciła się z zapytaniem, czy w przypadku odprowadzenia takiego 
obiektu na „parking” to dodatkowo ta osoba, której obiekt się usuwa ponosi koszty związane  
z przechowywaniem według wymienionych  stawek plus stawki, które obowiązują na tym 
parkingu. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz odpowiedział,  
że stawki te są ściśle określone. Starostwo ma prawo pobrać tylko tyle, ile zostało ustalone,  
na pewno na tym nie straci, bowiem Ministerstwo Finansów uznało, że jest to dochód 
starostwa. W zeszłym roku opracowane zostały szczegółowe procedury oraz opracowana 
została dokumentacja, mówiące o tym jak należy się zachować w takich przypadkach.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
 
II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015 (druk nr 3/XXIV); 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że w materiale przedstawiono wszystkie instytucje, które  
są podmiotami starostwa i działają na rzecz ochrony zdrowia, brak jest jednak korelacji 
między nimi. Mogłyby one wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
„profilaktyki skojarzonej”, tyczy się to bezpośrednio szkół gryfińskich i Szpitala 
Powiatowego. Warto byłoby wprowadzić na poszczególne lata (np. w ramach akcji 
ogólnopowiatowych) przy pomocy specjalistów szpitalnych, różnego rodzaju akcje 
ogólnoszkolne dla szkół. Jedną z akcji mogłaby być profilaktyka antyrakowa dla dziewcząt,  
w kolejnych latach można byłoby się skupić na innych działaniach. W przygotowanym 
materiale przedstawiono sprawy, które dotyczą każdego z nas, ale nie są one spójne. 
Wykorzystując zaplecze, które posiada starostwo (szkoły, szpital) profilaktyka, która 
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występuje powinna być punktem zainteresowania zarówno szkół jak i szpitala - dla szkół jako 
miejsca na propagowanie tego rodzaju idei oraz szpitala jako daleko idąca promocja usług  
na przyszłość. Specjaliści powinni wchodzić w środowisko oświatowe i korelować te zadania. 
Co roczne akcje organizowane we współpracy z pedagogami, nauczycielami, przyniosły  
by na pewno pozytywny wydźwięk oraz działania te miałyby spójny charakter. Sprzężenie 
tych podmiotów i jednolite działanie byłoby w wymiarze odczucia społecznego bardziej 
zauważalne i promowały by przy okazji instytucje powiatowe.  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że przekaże tę sugestię zespołowi, który na pewno odniesie  
się w przyszłości do spostrzeżeń, które zostały zaproponowane.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.31.2013.ER radnego Sławomira Terebeckiego: 

- prośba o udzielenie informacji na temat podania zasad, na podstawie których został 
utworzony Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz liczby i kompetencji osób w nim 
pracujących. Ponadto odnosząc się do sprawozdania z realizacji w roku 2012 Lokalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 
zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czego dot. 6 interwencji przeprowadzonych w roku 2012 
przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i pracowników socjalnych.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że z porad psychologa skorzystała niewielka 
ilość osób (99 osób i udzielono 105 porad), zapytał z czego  to wynika. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że główną przyczyną może być obawa, 
strach bądź opinia otoczenia związana bezpośrednio z korzystaniem z tego rodzaju pomocy. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że pomimo tego, chyba nie do końca  
jest w pełni wykorzystywany „potencjał” poradni psychologicznej, biorąc pod uwagę ilość 
udzielonych porad. Być może wynika to z niewiedzy osób, że takie porady są udzielane.   
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że te 105 porad być może były związane z jakąś interwencją 
zewnętrzną. Psycholog często wykorzystywany jest do innych działań  np. przy orzekaniu  
o indywidualnym nauczaniu, ta liczba może stanowi jakieś kryterium. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że nie wlicza się uczniów w tym 
przypadku. Należy założyć, że jeżeli są problemy z dziećmi czy z młodzieżą to psycholog 
również spotyka się z rodzicami i udziela takich porad.  Wtedy jest to liczone jako porada 
szkolna, czyli porada w zakresie szkolnictwa i nie zalicza się do tej grupy (105 porad).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

 
III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu  
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego (druk  
nr 4/XXIV);  
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że ustawa o finansach publicznych 
nakłada kompetencje na Radę Powiatu, aby zostały ustalone zakres i forma prezentacji 
danych za pierwsze półrocze roku budżetowego (chodzi o politykę finansową). Ostatnia 
uchwała w tym zakresie była podjęta w roku 2010 i w porównaniu z proponowanym 
projektem uchwały różnica polega głównie na tym, że zostały wykreślone z uchwały  
te formy prawne, które już nie istnieją (np. Szpital Powiatowy nie będzie objęty już jako 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Zostały również uwzględnione zmiany  
w obowiązujących przepisach prawa, a więc zostały wyłączone z tejże uchwały  
między innymi obowiązujące do niedawna formy, typu „fundusze specjalne” w budżecie, 
które obecnie nie występują. Uwzględniono również zmiany, które nastąpiły w organizacji 
jednostek oświatowych tj. połączenie, ewentualnie zmiany w nazewnictwie jednostek 
podlegających obowiązkowi raportowania w zakresie finansów. Do projektu uchwały został 
również dołączony załącznik, który obrazuje określone wielkości charakterystyczne  
dla poszczególnych jednostek. Jeśli chodzi o zakres tej informacji to dzieli się ona na dwie 
części, część  opisową i tabelaryczną. Ogólne wytyczne do poszczególnych części nie uległy 
znaczącym zmianom, zostały jedynie w niektórych aspektach doprecyzowane. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2012 rok (druk nr 5/XXIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok  (druk nr 6/XXIV); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wpłynęła opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2012, jest ona pozytywna i stanowi zał. nr 4. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 
Ad. 6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.45. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka  
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Sławomir Terebecki 


