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 PROTOKÓŁ NR 39/18 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 21.02.2018 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) oraz Przewodniczący Rady Roman Michalski, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie Małgorzata Wakuluk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była 
informacja w/s realizacji zawartych porozumień oraz wydatków w sprawach powierzenia  
i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego i stowarzyszeniami 
prowadzącymi domy pomocy społecznej w 2017 r.; informacja o efektach współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z innymi samorządami za 2017 r. oraz plany na 2018 r. w zakresie 
realizacji wspólnych zadań i inwestycji oraz ponowne rozpatrzenie uzupełnionego wniosku  
i wydanie opinii w sprawie umorzenia w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu 
mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego  
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 39 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 38/17 został przyjęty jednogłośnie (5 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
  
Brak pytań. 
 
Ad. 5 i 6 Informacja w sprawie realizacji zawartych porozumień oraz wydatków  
w sprawach powierzenia i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu 
terytorialnego i stowarzyszeniami prowadzącymi domy pomocy społecznej w 2017 r. 
Informacja o efektach współpracy Powiatu Gryfińskiego z innymi samorządami  
za 2017 r. oraz plany na 2018 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.  
 
Informacja przygotowana przez: 
- Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stanowi załącznik nr 3; 
- Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami stanowi załącznik nr 4; 
- Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu stanowi załącznik nr 5; 
- Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych stanowi załącznik  
nr 6. 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
Małgorzata Wakuluk. 
 
Ad. 7 Ponowne rozpatrzenie uzupełnionego wniosku i wydanie opinii w sprawie 
umorzenia w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w 
budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Wakuluk 
przedstawiła uzupełniony wniosek wraz z opinią prawną, które stanowią załącznik nr 7 i 8. 
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Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik po rozpatrzeniu przez komisję uzupełnionego 
wniosku i zapoznaniu się z opinią prawną, zarządził głosowanie, kto jest za umorzeniem  
w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku  
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie? 
 
W wyniku głosowania komisja większością głosów wydała pozytywną opinię dot. umorzenia 
(4 za, 0 przeciw, 1 wstrz.) w całości zadłużenia wraz z odsetkami za czas opóźnienia z tytułu 
najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, 
będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, stanowiącą 
załącznik nr 9.  
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata 
Narzekalak. 
 
 
Ad.8 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Brak. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.20  
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 
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