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PROTOKÓŁ NR 44/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 27.02.2006 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 17.15. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum  
i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXIII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 44 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 43 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty większością głosów. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXIII) 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, jakie to nieruchomości  
są przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na które ustalane były ceny oraz 
czego dotyczy zmiana umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego będącym przedmiotem dzierżawy przez Pediatryczno-Internistyczny 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że jedna sprawa dotyczy pana Kasjana 
dzierżawiącego pralnie, którego prośba o rozłożenie płatności na raty została odrzucona przez 
Zarząd. Natomiast druga sprzedaż dotyczy tej małej części przychodni dla Pediatryczno 
-Internistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który jest obecnie dzierżawcą.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz wyraziła niepokój wobec argumentu, który 
został użyty w odpowiedzi na jej wniosek, a dotyczący unieważnienia przetargu na wybór 
wykonawcy inwestycji związanej z remontem i adaptacją pomieszczeń dla Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Użyty argument to wystąpienie istotnej zmiany 
okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było wcześniej przewidzieć. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że to jest eufemizm i jest to sposób  
na argumentację umożliwiającą unieważnienie przetargu, ale nie odnosi się do meritum 
sprawy.  
  
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński dodał, iż wynika to z braku środków finansowych. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, dlaczego w Wydziale Organizacji  
i Spraw Obywatelskich jest p.o. Naczelnika Wydziału. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że zostanie ogłoszony konkurs  
na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich. Poprzedni 
Naczelnik jest na urlopie bezpłatnym a obecna pani Naczelnik jest pełniącą obowiązki 
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naczelnika. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, dla kogo i w jakiej kwocie była 
dostawa mebli biurowych. 
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart odpowiedział, że dostawa mebli była z przeznaczeniem 
na archiwum i pomieszczenie przy archiwum oraz uzupełnienie mebli w wydziałach.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, o sprawę nielegalnej wycinki drzew 
w Chojnie. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że Zarząd poprosił Komisję 
Rewizyjną o zbadanie sprawy nielegalnej wycinki drzew w Chojnie. W tej sprawie został 
powołany czteroosobowy Zespół Kontrolny, który spotkał się m.in. w siedzibie Powiatowego 
Zarządu Dróg i po zbadaniu sprawy przedstawi wypracowane stanowisko. Jednocześnie 
Zarząd postanowił skierować do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie zawiadomienie  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie Dyrektora PZD w Gryfinie p. Ryszarda 
Dzioka. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Stanisław Szymoniak. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, o sprawę związaną z Firmą Bemo 
Motors. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że Firma Bemo Motors wygrała 
przetarg na dostawę 7 szt. samochodów oferując najlepsze ceny, ale także dogodny termin 
realizacji. Podczas realizacji zadania nie dotrzymali oni terminu. W związku z nie 
wywiązaniem się z umowy muszą ponieść karę umowną. Powiat nie mógł się pozytywnie 
ustosunkować do próśb firmy o polubowne rozwiązanie tej sytuacji w zamian za serwis, gdyż 
obligowany jest ustawą o zamówieniach publicznych i podpisaną umową. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, o sfinansowanie zakupu samochodu 
dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie z przeznaczeniem do przewozu psów 
policyjnych. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że w związku z brakami pan 
Komendant złoży nowy wniosek, gdzie jako wnioskodawca zaoferował się Komendant 
Wojewódzki, który wystąpi z udziałem własnym. Zgodnie z procedurami należy postępować 
i nie jest jeszcze znana wysokość środków na funduszu w roku 2006. Wydział Ochrony 
Środowiska rozpoznaje możliwości formalno-prawne wprowadzenia wniosku oraz stara się 
stworzyć jak najlepsze uzasadnienie do w/w wniosku. 
 
Posiedzenie opuścili Radny J. Ruciński i Radny A. Nycz. 
 
Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Nr B.R.Z.0053-5/2006: 
W 2005 r. w budżecie powiatu zostało według zaleceń i woli Rady Powiatu i Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej zapisane zadanie  
- Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Odwołanie zadania i nie wykonanie go w 2005 r. a także nie 
przeniesienie go na rok kolejny w formie wydatków niewygasających powoduje 
niewykonanie budżetu z roku 2005. 
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Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej pragnie 
poznać przyczyny niewykonania zadań: 
- Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego; 
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie na budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.   
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska poinformowała, że wydatki niewygasające, żeby 
mogły być zrealizowane to musi być na to finansowe pokrycie. Dlatego lista wydatków 
niewygasających nie mogła być zrealizowana, mimo że dysponent tych środków składał taki 
wniosek do Zarządu. W związku z tym przedkładanie Radzie Powiatu projektu uchwały  
o wydatkach niewygasających, na które nie ma pokrycia byłoby niezasadne. Jeżeli nie są 
realizowane dochody to i wydatki nie mogą być realizowane. W jednostkach budżetowych 
budżet jest realizowany w takim zakresie po stronie wydatków, w jaki są realizowane 
dochody.  
 
Radny Maciej Racinowski stwierdził, że ze względu na to, że na koniec roku 2005 nie było 
uchwały tzw. ”czyszczącej”, przez co nie zostało zasygnalizowane w żaden sposób Radnym 
to, że nie zostanie zrealizowane zadanie i zostali oni pozbawieni możliwości przedłożenia 
tego zadania do realizacji w budżecie na następny rok. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 15/XXXIII).  

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (uzasadnienie do projektu uchwały). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  

i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 16/XXXIII).  

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że jest to techniczna uchwała mówiąca 
o zmianach między paragrafami.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 17/XXXIII).  
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że uchwała jest konsekwencją uchwały 
dotyczącej darowizny przychodni dla szpitala, która została wpisana do sprzedaży po stronie 
dochodowej budżetu powiatu w 2006 r. Następstwem tego jest wyprowadzenie po stronie 
dochodów i w to miejsce zostały zaproponowane sprzedaż nieruchomości  przy  
ul. Szczecińskiej oraz ul. Flisaczej, które były wpisane po stronie dochodów ze sprzedaży  
w roku 2005 i w tej kwestii nie został zrealizowany budżet. Środki ze sprzedaży ul. Flisaczej 
wpłynęły już na konto powiatu w wysokości 400 000 zł. 
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy pod koniec ubiegłego roku nie 
było już wiadomym, że przychodnia zostanie przekazana w formie darowizny szpitalowi, 
przez co, czy właściwym było wpisywanie sprzedaży tej nieruchomości do budżetu. Zbyt 
odważnie wprowadzane są nieruchomości do sprzedaży i okazuje się, że niewiele z nich udaje 
się wykonać. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w tamtym roku Rada podjęła 
uchwałę o restrukturyzacji szpitala powiatowego, gdzie było zapisane, że powiat zasili szpital 
kwotą w wysokości 800 000 zł. Trzeba było jesienią przy konstruowaniu budżetu w jakiś 
sposób je wpisać mając na uwadze fakt, że wolnych środków w tej wysokości w budżecie nie 
będzie.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, dlaczego nie zaproponowano 
wykorzystania na realizację zadań niewykonanych w roku ubiegłym z rezerwy budżetowej 
skoro są na niej środki,. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że zaproponowała Zarządowi  
nie ruszać rezerwy budżetowej ze względu na to, że w styczniu pojawił się wyrok Sądu 
Najwyższego, że dochody z tytułu sprzedaży kart pojazdu będą musiały być zmniejszone. 
Zatem zaplanowane dochody mogą być nierealne do wykonania, więc małymi krokami 
należałoby zwiększać środki na rezerwie budżetowej. 
 
Na posiedzenie wrócił p. S. Szymoniak. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska wobec przedstawionego projektu uchwały 
(przy 0 za, 4 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 18/XXXIII).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXX/386/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 19/XXXIII).  

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że w paragrafie 1 pkt. 2 ust. 2 wystąpił 
błąd drukarski, co do zapisanej kwoty i będzie stosowna poprawka zgłoszona w tej kwestii. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska wobec przedstawionego projektu uchwały. 
 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego w 2005 r. (druk nr 21/XXXIII). 

 
Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. 

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

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 22/XXXIII). 
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Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że na dzień przed sesją nie 
powinno się wprowadzać uchwały finansowej. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że na tym projektem Zarząd obradował 
przez cztery kolejne posiedzenia, ponieważ każde zmniejszenie wydatków powoduje dużo 
dyskusji. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, na jakiej podstawie prawnej można wprowadzać 
projekty uchwał do porządku obrad sesji. 
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart wyjaśnił, że istnieje przepis mówiący, że w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach może to nastąpić z pominięciem terminów. 
 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał, czy kwota 100 000 zł planowana do zabrania pochodzi 
z Funduszu Płac Powiatowego Urzędu Pracy. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że powiat z dochodów własnych 
utrzymuje w całości Powiatowy Urząd Pracy, PUP poza środkami budżetowymi dysponuje 
również środkami państwowego Funduszu Pracy. Dysponentem środków bezpośrednio poza 
budżetem i kontrolą społeczną jest p. Dyrektor PUP. Te środki są znaczne i około 9 milionów 
zł, żeby czerpać z tych środków niezbędnym jest pisanie projektów unijnych na walkę  
z bezrobociem. Do tego roku nie można było czerpać z Funduszu Pracy na koszty obsługi 
tych projektów i w tym roku to się zmieniło. Od 1 stycznia zmieniły się przepisy i z Funduszu 
Pracy mogą być opłacane wynagrodzenia, audyty zewnętrzne oraz zakup sprzętu. Na sesji  
w styczniu Rada podjęła uchwałę, gdzie do budżetu Powiatowego Urzędu Pracy zostały 
zwiększone wydatki z tego funduszu o ponad 300 000 zł. W związku z tym Zarząd szukając 
różnych rozwiązań uznał, że jeśli do budżetu PUP wprowadzaliśmy środki w wysokości 
300 000 zł odebranie sobie tych zadań, które mogą być finansowane z Funduszu Pracy  
w wysokości 100 000 zł nie będzie ze szkodą dla tej jednostki. Oczywiście wszyscy mają 
świadomość, że w każdej jednostce nie ma aż takich wysokich wydatków żeby można było 
szukać oszczędności. Argument Zarządu był taki, że jeśli PUP uzyskał dodatkowych środków 
ponad 300 000 zł (m.in. dlatego, że nie może już finansować płac osób zatrudnionych  
na robotach publicznych) to jeśli powiat z własnych zdejmiemy te 100 000 zł to nie będzie  
to ze szkodą dla jednostki. Ale trzeba było wybrać zło najmniejsze i tak też się stało.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy już się tak zdarzało, że przy 
szukaniu pieniędzy były ściągane środki z funduszu płac w innych jednostkach niż PUP. 
Kwota 100 000 zł dla jednostki, która pracuje na to żeby pozyskać nowe środki unijne, czy 
można w taki sposób postąpić z krzywdą dla tej jednostki.  
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że od 2004 r. w każdym sprawozdaniu 
rocznym i półrocznym jest analiza zrobiona, jakie dotacje idą na PUP z budżetu państwa a ile 
z dochodów powiatu. A także 90 % wydatków PUP to są przede wszystkim wynagrodzenia  
a to z tego powodu, że już w ubiegłym roku PUP nakłady na materiały biurowe i sprzęt 
czerpał środki z Funduszu Pracy. Tych wydatków nie widać, bo występują poza budżetem, 
poza jakąkolwiek kontrolą są wydawane przez p. Dyrektora zgodnie z jego planem 
finansowym. 
 
Radny Ryszard Laska powiedział, że wydaje mu się, że Zarząd nie chce wiedzieć, w jaki 
sposób są wydatkowane środki z Funduszu Pracy, gdyż w przeciwnym razie poprosiłby pana 
dyrektora o szczegółowe przedstawienie tych wydatków.  
 



 6

Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Nr B.R.Z.0053-6/2006: 
 
W nawiązaniu do rozmowy prowadzonej z p. Skarbnik Powiatu odnośnie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie i omawiania druku nr 22 projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 Przewodnicząca 
Komisji prosi o liczbowe przedstawienie, jakie środki finansowe z różnych funduszy zostały 
ściągnięte z jednostek organizacyjnych i wydziałów. 
 
Na posiedzenie wrócili Radny Józef Ruciński i Radny Adam Nycz. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz stwierdziła, że istnieje kontrola nad 
wydawaniem tych środków, gdyż każdy, kto korzysta ze środków unijnych musi się 
szczegółowo z tego rozliczyć. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz wskazał, że poza Powiatowym Urzędem Pracy 
trzeba było zmniejszyć wydatki w wielu wydziałach i jednostkach organizacyjnych. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zaproponowała przegłosować propozycję  
o odrzuceniu druku nr 22. 
 

Komisja odrzuciła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za odrzuceniem, 0 wstrzymujący się, 2 przeciw odrzuceniu). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi 
Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych,  
do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz udzielania 
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (druk 
nr 20/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany w 
Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 2/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu umowy 
w sprawie cesji umów na świadczenia medyczne (druk nr 3/XXXIII).  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 4/XXXIII).  
 

Komisja nie wypracowała stanowiska wobec przedstawionego projektu uchwały. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005 (druk nr 
5/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zlecania zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom 
pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (druk nr 
6/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” (druk nr 
7/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 8/XXXIII).  

 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart wyjaśnił, że w paragrafie 67 Statutu wykreślone zostało 
Powiatową Inspekcję Weterynaryjną i Komendę Powiatową Policji, gdyż nie są to służby 
podległe. W paragrafie 12 ust. 6 dodano na końcu zdania wyrazy obecny na sesji, ust. 1 nie 
rzadziej jednak niż na kwartał, ust. 2 wykreśla się Starosty a treść otrzymuje brzmienie na 
wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady lub Zarządu Przewodniczący jest 
zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, ust. 3 zostaje wykreślony 
przez co zmienia się numerację. Z nowych rzeczy to załączniki - Regulamin Rady Powiatu i 
Regulamin Zarządu Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej o skreślenie z Regulaminu Rady 
Powiatu w Gryfinie paragrafu 59 ust. 2 o treści: W przypadku równej liczby głosów „za”  
i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zaproponowała przegłosować propozycję  
o wykreśleniu z Regulaminu Rady Powiatu w Gryfinie paragrafu 59 ust. 2. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawioną poprawkę 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciw). 

 
Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały, ale z przedstawioną poprawką 

(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciw). 
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 9/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez 
Powiat Gryfiński za cenę niższą niż wartość rynkowa od Gminy Chojna 
nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Chojna (druk nr 10/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
na rzecz Gminy Trzcińsko - Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0, 
2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy  
ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 13/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 14/XXXIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 
 


