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Protokół Nr 16/2004 
z XVI posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 26 kwietnia 2004 r. 
 

Posiedzenie odbyło się 26 kwietnia. Rozpoczęło się o godz. 1430. 
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji. Lista obecności – zał. nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre – Starosta, 
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. 

Posiedzenie otworzył i obrad prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof Ziętek.  

 
Stanowisko Komisji do projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie:   
 
1) 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 
(przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
2) 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 większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
3) 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); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
4) 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 
 

5) 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 większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
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6) 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 
 
7) 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 
 
8) 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 
 
9) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 
XII/118/2003 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); 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 2 wstrzymującym się).  
 
10) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. (druk nr 13/XIV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
11) 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 
 
 
Protokół został sporządzony z notatek odręcznych, stanowiących załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 
         Przewodniczący Komisji  
 
                Krzysztof Ziętek  


