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PROTOKÓŁ NR 31/17 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00  i trwało do godz. 13:30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  

3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 

Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 

uchwał na XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2  

Porządek obrad 31. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3 

Protokół nr 30/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 24 maja 2017 r. został 

przyjęty jednogłośnie wraz ze zmianą wprowadzoną na stronie 6 protokołu przez radną Annę 

Ciszkiewicz – „dodała, że równolegle z ginekologią trzeba rozbudowywać ZOL-e”. 

 

Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
  

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Gryfino (druk nr 2/XXX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmniejszenia opłaty  

za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia 

do kierowania tramwajem (druk nr 3/XXX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 4/XXX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych  

na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania (druk nr 5/XXX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok (druk nr 6/XXX); 

 

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

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 rok (druk nr 7/XXX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok (druk nr 8/XXX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że na sesji Zarząd Powiatu będzie składał 

wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzaniu dodatkowo projektu uchwały 

zmieniającego wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gryfińskiego. Projekt uchwały 

dotyczy zmian w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego 

w latach 2017-2020” w zakresie zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017 r. 

oraz limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa mostu 

w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami” – pozycja 1.3.2.4. 

 

Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak powiedział, że do wglądu w Biurze 

Obsługi Rady i Zarządu są dostępne dwa artykuły z gazety Rzeczpospolita  z dnia 29 maja br. 

- „Od 1 stycznia 2018 r. powiaty stracą władzę nad urzędami pracy”, „Mandat pochopnie 

wygaszony” (zał. nr 3). 

 

 

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13:30. 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

  

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 


