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Protokół Nr 19/2004 
z XIX posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 28 czerwca 2004 r. 
 

Posiedzenie odbyło się 26 kwietnia. Rozpoczęło się o godz. 1410. Było to 
wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej. 
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji. Lista obecności – zał. nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre – Starosta, 
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu 
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  

Posiedzenie otworzył i obrad prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof Ziętek.  

 
Stanowisko Komisji do projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie:   
 
 
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Planu 
Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XVI);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
2) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” (druk nr 3/XVI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
3) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie programu współpracy 
na 2004 rok Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek 
samorządu terytorialnego (druk nr 4/XVI)  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
4) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na użyczenie Bractwu Kurkowego „Gryf” części budynku i planu 
magazynowego po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 z przeznaczeniem na „Ośrodek Szkolenia Strzeleckiego i Obrony Cywilnej” 
(druk nr 5/XVI)  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
5) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian uchwały  
Nr VIII/77/2003 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego (druk nr 6/XVI)  
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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 7/XVI)  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
7) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 8/XVI)  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 9/XVI)  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie emisji obligacji Powiatu 
Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie  (druk nr 10/XVI) 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 2 wstrzymującym się).  
 
10) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 11/XVI) 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
11) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 12/XVI) 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
12) Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie dofinansowania 
zakupu podnośnika SH-25 dla zaspokojenia potrzeb ratowniczo – gaśniczych 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk nr 13/XVI) 

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

         Przewodniczący Komisji  
 
                Krzysztof Ziętek  


