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PROTOKÓŁ NR 45/14 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.15 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz skarbnik powiatu Izabela Świderek, sekretarz powiatu Barbara Rawecka. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 45 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołu z 44 posiedzenia komisji. 
 
       Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 44. posiedzenia w dniu 28 maja 2014 r. 
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie.  
 

I.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVII).  
 
- brak; 
 
II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2014 rok (druk nr 2/XXXVII);  
 

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

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2013 rok (druk nr 3/XXXVII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok  (druk nr 4XXXVII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.5  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.45.2014.ER przewodniczącego komisji Arkadiusza 
Augustyniaka: 
-  prośba o zwrócenie się z zapytaniem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Szczecinie  
w sprawie remontu drogi wojewódzkiej na trasie Banie – Piaseczno. Zapytał czy planowana 
jest modernizacja tej drogi, jeżeli tak to w jakim terminie, bowiem znajduje się ona  
w nienajlepszym stanie (dziury są łatane na bieżąco i jest to tylko tymczasowe rozwiązanie). 
 

O godzinie 13:10 na posiedzenie komisji przyszła wiceprzewodnicząca komisji  
Alicja Kordylasińska (4+1=5).  
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Wniosek nr BRZ.0012.4.45.2014.ER wiceprzewodniczącej komisji Alicji 
Kordylasińskiej:   
- ponowiła prośbę o zorganizowanie kolejnej akcji profilaktyczno-zdrowotnej „Białe Soboty” 
na terenie powiatu gryfińskiego. Darmowe porady cieszą się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i są bardzo dobrze postrzegane zarówno przez osoby biorące w niej udział jak  
i przez lokalne społeczności. Nie wszystkim udało się zarejestrować i skorzystać z tej akcji, 
stąd prośba o jej wznowienie.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.45.2014.ER wiceprzewodniczącej komisji Alicji 
Kordylasińskiej:   
- zwróciła się z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dot. wprowadzenia w okresie 
wakacyjnym usług transportowych na trasie Moryń – Cedynia – Chojna tj. podanie 
aktualnego rozkładu jazdy, terminu rozpoczęcia i zakończenia funkcjonowania tej linii  
oraz wszelkich informacji, które się z tym wiążą. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.15. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


