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PROTOKÓŁ nr 37/2005 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 
w dniu 29 listopada 2005 r. 

                 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 15.30. W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także Skarbnik Powiatu 
Gryfińskiego Lilianna Ochmańska.  
Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Józef  Medyński. Porządek 
obrad 37 posiedzenia Komisji został przyjęty bez zmian. Protokół z 36 posiedzenia Komisji 
został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. IV. 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji 
pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Moryniu”( (druk nr 2/XXIX). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 
organizacyjnej powiatu pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Moryniu (druk  
nr 3/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
na okres 5 lat w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 236/1 o pow. 208 
m2, 235/1 o pow. 152m2, 133 o pow. 12,707m2, 210 o pow. 195 m2, 232/1 o pow. 
1.062 m2, położonej w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXIX), 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa  
w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa  
w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 8/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  
§ 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, 
a Gminą Mieszkowice (druk nr 9/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatową Zarząd Dróg w Gryfinie” (druk  
nr 11/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXV/311/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. (druk  
nr 12/XXIX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania 
stypendium Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 13/XXIX). 

 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że w regulaminie przyznawania stypendiów Starosty 
Gryfińskiego za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński w § 1  
są zapisane kryteria, jakie musi spełnić uczeń, aby stypendium otrzymać. W § 3 pkt 2 tegoż 
regulaminu jest zapis ograniczający ilość stypendystów w danej szkole. Radna dodała, że jej 
zdaniem z w/w regulaminu z § 3  powinien zostać wykreślony lub zmieniony pkt 2, ponieważ 
w danej szkole może być większa liczba uczniów kwalifikujących się do otrzymania 
stypendium. W związku z powyższym Radna poprosiła Zarząd Powiatu o ponowne 
przeanalizowanie regulaminu. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jutro odbędzie się posiedzenie Zarządu 
Powiatu, na którym zostanie przedstawiony  w/w wniosek. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 14/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 15/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 16/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 17/XXIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 18/XXIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 19/XXIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 20/XXIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 21/XXIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XX/246/2004 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. (druk nr 22/XXIX).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2005 (druk nr 23/XXIX).  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

Ad. V. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Bolesław Paulski złożył wniosek formalny, aby Przewodniczący Komisji Budżetowej  
nie zwoływał więcej posiedzeń Komisji wspólnie z Komisją Gospodarki.  

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek Radnego Bolesława Paulskiego.   
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 

               Józef Medyński 

 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 
 


