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Protokół Nr 5/2003 
z V posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 18 marca 2003 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1405 i trwało do godz. 1520.  
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji.  
Radni nieobecni:  
- Grażyna Łogin,  
- Józef Medyński.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.   
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Józef Ruciński – Wicestarosta.  
 

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Członek Komisji Pan Stanisław 
Szymoniak. Poinformował, że Pan Przewodniczący nie będzie mógł wziąć 
udziału w posiedzeniu komisji ze względu na stan zdrowia.  
 

Komisja zajęła stanowisko do projektów uchwał na V sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie:   

  
1) sprawozdania rocznego z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
w 2002 r. (druk nr 2/V);   
Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów (przy 3 za, 
1 wstrzymującym się).  
 
2) utworzenia oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole Zasadniczej dla 
Dorosłych w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) utworzenia  Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego               
w Nowym Czarnowie (druk nr 4/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) wydania opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego 
Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie (druk nr 5/V);   
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionego projektu uchwały.   
 
5) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/V);   
Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów (przy 3 za, 
1 wstrzymującym się).  
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6) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 8/V);  
Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów (przy 3 za, 
1 wstrzymującym się).  
8) zwolnienia  z obowiązku przeprowadzania przetargu (druk nr 9/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9) nabycia na mienie powiatowe w drodze darowizny od Województwa 
Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę 
nr 257/15 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino (druk nr 10/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.                   
 
10) przejęcia od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/22, położonej w obrębie Pniewo, 
gm. Gryfino (druk nr 11/V);   
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, zabudowanej urządzeniami podziemnymi przepompowni ścieków, 
oznaczonej nr 131/2 o pow. 86 m2, położonej w obrębie 2, m. Trzcińsko Zdrój  
(druk nr 12/IV); 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
12) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego  na rok 2003 (druk nr 13/V); 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13) zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 (druk nr 14/V); 
Wicestarosta: budżet PFOŚiGW planuje się według prognoz. Po uzyskaniu 
sprawozdania z Urzędu Marszałkowskiego okazało się, że będzie więcej 
środków finansowych. Ponadto pewne kwoty pokazały się w związku                
z przesunięciem terminów płatności na ten rok.  
Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów (przy 3 za, 
1 wstrzymującym się).  
 
14) planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003            
(druk nr 15/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 



 3

15) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 15a/V);  
Komisja jednogłośnie odrzuciła przedstawiony projekt uchwały.  
Wniosek Komisji: Komisja stoi na stanowisku, że zmniejszenie dochodów 
powiatu w części drogowej subwencji ogólnej powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu nie w dziale         
– transport i łączność, ale w dziale – administracja publiczna.   
 
16) sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia 
Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego            
(druk nr 16/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 
 
             Józef Medyński   
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


