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Protokół Nr 19/2004 

posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 26 kwietnia 2004 r. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.40   i trwało do godz. 1300.  
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) 
oraz Starosta E. De La Torre, Skarbnik L. Ochmańska oraz dyrektor PCPR 
Urszula Kwietniewska - Łacny. Posiedzenie otworzyła i obrady prowadził 
Przewodnicząca Komisji Aleksandra Zielińska. Głównym przedmiotem obrad 
Komisji było opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

Ad. 2 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Komisji z dnia  
19 i 30 marca 2004r. 

Ad. 3 
Komisja zajęła stanowiska do projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2004r. w sprawie: 
1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady (druk nr 1/XIV) 
 
H. Kaczmar: dług publiczny zwiększył się prawie o 100 %. Wynosi obecnie 
ponad 9 mln złotych. 
Skarbnik L. Ochmańska: jest to związane z SPZZOZ. Gdybyśmy nie podjęli 
działań restrukturyzacyjnych ten dług byłby powiększony o 7 mln złotych. 
Starosta E. De La Torre gdybyśmy nie podjęli żadnych działań, wówczas dług 
wyniósłby w tej chwili 17 – 18 mln. Złotych. Niestety zadłużenie powiatów 
wzrasta. W zeszłym roku zaczęliśmy spłatę kredytów zaciągniętych w i kadencji. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z   wykonania   budżetu   Powiatu   Gryfińskiego   za   2003   rok   i   udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/XIV) 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2003 rok 
(druk nr 5/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały 
 nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XIV); 

Skarbnik L. Ochmańska: Na poprzedniej sesji podjęliście Państwo uchwałę 
merytoryczną, dzięki, której robimy wspólne przedsięwzięcie z Gminą Gryfino - 
remont chodników. Podjęliście Państwo decyzję, że za ten remont zwrócimy 
Gminie  pieniądze   w   2005   r.   Wprowadzamy  zatem  załącznik   dotyczący 
wprowadzenia tej kwoty do budżetu na 2005 rok. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2004 r. (druk nr 7/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu 
powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 8/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

7. Projekt   uchwały   Rady   Powiatu   w   Gryfinie   w   sprawie   obciążenia 
nieruchomości    w    Binowie,    będącej    własnością   Powiatu    Gryfińskiego, 
służebnością gruntową dojazdu i dojścia (druk nr 9/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ograniczenia używania 
jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie jeziora Morzycko 
(druk nr 10/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego (druk nr 11/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr Xliii 18/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XIV); 
Skarbnik L. Ochmańska: Państwo podejmowaliście w grudniu dotyczącą 
wykupu sprzętu zajętego przez komornika i tam ustaliliście datę rozliczenia się z 
tej dotacji do 30 marca. Ponieważ komornik sam nie przeprowadzał tych 
procedur, podjął decyzję, że wykup tego sprzętu odbędzie się na zasadzie 
komisu i licytacji. W związku z tym wskazujemy, że „Rexomed" jest tą firmą 
oraz przedłużamy termin wykupu. Szpital rozliczy się z tej operacji fakturą. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2004 r. (druk nr 13/XIV); 
Skarbnik L. Ochmańska : W związku z tym, że otrzymaliśmy od Ministra 
Finansów ostateczną kwotę przyznanej subwencji ogólnej, części oświatowej, 
można powiedzieć, że w wyniku naszych ubiegłorocznych starań,  
po drastycznym zmniejszeniu nam tej subwencji, dostaliśmy zwiększoną 
kwotę o 22 tys. zł. stąd następują przesunięcia w budżecie - 
zagospodarowujemy te dodatkowe pieniądze. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 
realizowanych   ze   środków   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania 
w 2004 r. (druk nr 14/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

Przewodnicząca Komisji 
Aleksandra Zielińska 

Protokołowała: 
Katarzyna 
Stalinger
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