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Protokół Nr 16/2004 
z XVI posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 20 stycznia 2004 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1500 i trwało do godz. 1600.  
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) 
oraz zaproszeni goście:  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu.  
Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Józef 
Medyński. Przedstawił porządek obrad (zał. nr 2) i zaproponował przestawienie 
pkt 5 na początek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek obrad z w/w 
poprawką został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
Radna G. Łogin: w odniesieniu do druku nr 10/XII z poprzedniego posiedzenia 
wstrzymałam się od głosu. Mamy błędny zapis w protokole, powinien być zapis,  
że ten projekt uchwały został przyjęty większością głosów.   

W wyniku głosowania protokół z XV posiedzenia komisji z w/w 
poprawką został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 5.  
Skarbnik: Poradnia Psychologiczno _Pedagogiczna w Chojnie zwróciła się do 
Zarządu Powiatu o umorzenie wierzytelności z tytułu wynajmu pomieszczeń, 
przy ul. Dworcowej w Chojnie kwocie 14.642,03 zł. Ponieważ jest to kwota 
przekraczająca kompetencje Zarządu, stąd potrzeba opinii w tej sprawie Komisji 
Budżetowej.   

 Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała:   
- projekt umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Poradnią  Psychologiczno   

– Pedagogiczną w Chojnie w sprawie umorzenia należności z tytułu wynajmu 
pomieszczeń w wysokości 14.642,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi        
(zał. nr 3),  

- projekt aneksu do umowy użyczenia nr 3/2003 pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, a Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną w Chojnie            
(zał. nr 4).  

 
Ad. 6.  
Przewodniczący: mam sygnał od radnego Ryszarda Laski, który nie mógł 
uczestniczyć w posiedzeniu z powodu choroby (zał. nr 5), o trudnej sytuacji 
finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (zał. nr 6).  
Skarbnik: od 2004 r. głównymi wpływami domów pomocy społecznej są 
odpłatności pensjonariuszy, natomiast wojewoda tylko dofinansowuje te 
zadania. Dotacja każdego z domów pomocy społecznej została w tym roku 
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zmniejszona o 10%, gdyż o tyle mniejszą dotację dostaliśmy w tym roku dotację 
od Wojewody.  
Przewodniczący: jak zakończyła się sprawa apelacyjna w Poznaniu przeciwko 
Wojewodzie? 
Skarbnik: udało się nam wygrać tylko odsetki, będzie to kwota w granicach 
1.300 tys. zł. 
Przewodniczący: czy szpital wykupił już sprzęt od komornika?  
Skarbnik: musi się najpierw uprawomocnić się postanowienie komornicze.     
Zlikwidowanie nalepek komorniczych, jest tym. Od czego gmina uzależnia 
przejęcie szpitala. Szpitala miał zobowiązania na 31 grudnia 2003 r., ponieważ 
NFZ nie zapłacił za miesiąc listopad, p. dyrektor dostała te środki dopiero         
w miesiącu styczniu b.r. W związku z czym na koniec 2003 r. strata bilansowa 
może wynieść w granicach 1.200 tys. zł.    
 
Ad. 4.  
Przewodniczący: proszę o propozycje do planu pracy komisji na 2004 r.  
W dalszej kolejności Komisja przyjęła plan pracy komisji na 2004 r. (zał. nr 7).  
Na tym posiedzenie zakończono.   
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
       Przewodniczący Komisji  
 
                        Józef Medyński  
   

 
    


