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Protokół nr 2/2002 
z II posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 20 grudnia 2002 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1315 i trwało do godz. 1425.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji(lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
-Jadwiga Szulc- Skarbnik Powiatu 
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu.  
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Józef Medyński. Na wstępie przedstawił porządek obrad:  
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2) Przyjęcie porządku obrad.  
3) Przyjęcie protokołu z I posiedzenia komisji.  
4) Stanowisko komisji w sprawie projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu.  
5) Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
Ad. 2.  
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 3.  
W wyniku głosowania protokół z I posiedzenia komisji został przyjęty 
jednogłośnie.  
 
Ad. 4.  
Komisja zajęła stanowisko do projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu        
w Gryfinie w sprawie:   
1. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 1/III);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
2. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 2/III);  
Skarbnik – jest to kolejna uchwała „czyszcząca’ na koniec roku.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
3. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 3/III);  
Skarbnik – są to środki dla DPS w Nowym Czarnowie w związku z zaległą 
opłata za ciepło wobec ZE „Dolna Odra”.    
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
4. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 4/III);  



 2

W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
5. udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 5/III);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
6. wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem    
2002 r.(druk nr 6/III); 
Radny S. Szymioniak – ponieważ zadania realizowane przez Powiatowy 
Zarząd Dróg i Powiatową Komendę Straży Pożarnej nie zostaną zakończone     
w tym roku, środki te zostaną zatrzymane i wykorzystane w 2003 roku.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
7. zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 
października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 
dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/III);   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
8. obciążenia nieruchomości przy ul. 9 Maja w Gryfinie, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia (druk nr 8/III);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
9. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 11/III);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
10. uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/III);  
Sekretarz – przedstawił wykaz zmian (zał. nr 2) , jakie zostały wprowadzone  
w nowej wersji Statutu, który zostanie uchwalony na sesji w wersji jednolitej.      
W dalszej kolejności przedstawił również autopoprawki Zarządu do tego 
projektu (zał. nr 3).  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.   
 
11. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie         
(druk nr 10/III);  
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Sekretarz – omówił zmiany jakie zostały uwzględnione w projekcie regulaminu 
organizacyjnego, m.in. nowy Referat Zdrowia, Biuro Promocji, Informacji         
i Współpracy Międzynarodowe.  
Radna G. Łogin – ile osób będzie zatrudnionych w tym Biurze?  
Sekretarz – myślę, że nie więcej niż 2 osoby. Ponadto są autopoprawki Zarządu 
do tego projektu, m.in. przeredagowana treść Wydziału Geodezji, Kartografii      
i Katastru (zał. nr 4). 
Wicestarosta J. Ruciński – ustaliliśmy również zasady współpracy między 
wydziałami. 
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały . 
 
12. uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003;  
Przewodniczący – proszę o pytania i wątpliwości w odniesieniu do projektu 
budżetu.  
Radny S. Szymoniak – została ustalona spora rezerwa budżetowa,                     
w przeciwieństwie do roku 2002, gdzie nie było jej wcale.  
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 1 wstrzymującym się)  
zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.  
W dalszej kolejności Komisja zajęła stanowisko w sprawie projektów  uchwał 
Zarządu Powiatu w sprawie:  
- zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie 

wykonawczym budżetu na rok 2002 w związku z wnioskiem Dyrektora DPS w 
Nowym Czarnowie przeznacza się kwotę 4.800 zł na zobowiązania 
wymagalne wobec ZE „Dolna Odra” (zał. nr 5),  

-  zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2002 w związku z wnioskami Dyrektora DD w 
Binowie w sprawie przyznania dodatkowych środków na opał w kwocie 6.000 
zł oraz Dyrektora DD w Trzcińsku Zdroju w sprawie braków budżetowych w 
kwocie 34.503 zł (zał. nr 6).     

Radny R. Laska – skąd teraz ta kwota 4.800 zł, a wcześniej 20.000 zł dla DPS 
w Nowym Czarnowie.  
Skarbnik – po zapłaceniu kwoty 4.800 zł, Z.E. „Dolna Odra” będzie mógł 
umorzyć odsetki.  
W wyniku głosowania w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.   
 
Ad. 3.  
Przewodniczący – na następnym posiedzeniu komisji ustalimy plan pracy 
komisji na 2003 r. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger       

Przewodniczący Komisji          
Józef Medyński 


