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Protokół Nr 9/2003 
z IX posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 25 sierpnia 2003 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1520 i trwało do godz. 1600.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof Ziętek. Po stwierdzeniu quorum poinformował, że jedynym punktem 
porządku obrad jest analiza materiałów sesyjnych. W wyniku głosowania 
porządk obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 2.  
Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego 
w I półroczu 2003 r. (druk nr 2/IX); 
 
Stanowisko Komisji do projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie:   
1) określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 3/IX);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
2) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu 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 4/IX); 
Przewodniczący: dotychczas umorzeń dokonywali sami kierownicy jednostek, 
teraz będzie to robić Zarząd. W związku z czym powinien on składać Radzie 
Powiatu sprawozdanie z umorzonych wierzytelności. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
z uwzględnieniem następujących poprawek: 
- § 7 dodać punkt 3 w brzmieniu: „Zarząd Powiatu w sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu przedkłada Radzie Powiatu informację o umorzonych 
wierzytelnościach”.  
 
3) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 5/IX); 

Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów 
(przy 1 wstrzymującym się). 
 
4) zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 6/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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5) pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Gryfina  
i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 
(druk nr 7/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
6) zaliczenia ulic gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie gminy 
Gryfino i ustalenia ich przebiegu (druk nr 8/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie  
(druk nr 9/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
  
8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie  
(druk nr 10/IX);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 
2002 (druk nr 11/IX); 

Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów 
(przy 1 wstrzymującym się) z uwzględnieniem następującej poprawki: 
- § 1 wykreślić słowo „pozytywnie”. 
 
10) wyrażenie woli przekazania na rzecz Gminy Gryfino zadania własnego  
– związanego z ochroną zdrowia – w zakresie prowadzenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy (druk nr 12/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
11) nieodpłatne przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz z obiektami 
towarzyszącymi, oznaczonej jako działka nr 162/1 w obrębie nr 3 miasta 
Gryfino (druk nr 13/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
12) zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na rok 2003  
(druk nr 14/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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13) nieodpłatnego przyjęcia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 
nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino (druk nr 15/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
14) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 16/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger 
 
 
 
         Przewodniczący Komisji  
 
                Krzysztof Ziętek  
 


