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PROTOKÓŁ NR 50/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 10.07.2006 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 14.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Powiatu Ewa De La Torre, 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz, Skarbnik 
Powiatu Lilianna Ochmańska, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart oraz zaproszona Dyrektor 
SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Dorota 
Rydzewska-Sirant. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 50 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.  
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
4/XXXVIII).  

 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, jakie zagrożenia niesie ze sobą włączenie ZOL  
w struktury szpitala.  
 
Dyr. SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
Dorota Rydzewska-Sirant powiedziała, że proponowane rozwiązanie spowoduje zgodnie  
z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej likwidację tego zakładu jako podmiotu 
gospodarczego i wiąże się to z ryzykiem braku świadczenia usług długoterminowych  
w powiecie. Prywatyzacja, według ustawy, nie musi się odbywać pośrednio przez 
prywatyzację szpitala. Jeżeli ZOL zostanie włączony w struktury szpitala to traci osobowość 
prawną. W projekcie uchwały nie ma żadnych zapisów zabezpieczających ZOL po włączeniu. 
Kontrakty wygasają z dniem 31 grudnia 2006 r. i to szpital będzie występował o podpisanie 
nowych kontraktów na świadczenie usług, które ma w swoim zakresie ZOL. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek zapytał, czy istnieje i czy jest już taki pomysł na inny 
sposób przekształcenia ZOL.  
 
Dyr. SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
Dorota Rydzewska-Sirant powiedziała, że o każdej formie przekształceń będzie decydowała 
Rada Powiatu. Ustawa reguluje, że wszelkie przekształcenia odbywają się poprzez likwidację 
zakładu i przekształcenie w niepubliczny zakład. Jeżeli Rada Powiatu podjęłaby, że zakład 
będzie prywatyzowany oddzielnie i że na tej bazie będzie tworzony zakład niepubliczny  
a p. dyrektor dostanie zapewnienie, że będzie prowadzić ten zakład to wspólnie z Radą 
Powiatu można byłoby dopracować odpowiednią formę przekształceń. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek powiedział, że wszystko będzie odbywało się  
w przetargach nieograniczonych. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że takiej pewności nikt nie może dać. 
Nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby ktoś dał p. dyrektor promesę, że po 
przekształceniu to ona będzie szefem działającym na mieniu tego niepublicznego zakładu. 
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Pani dyrektor musi stworzyć i zorganizować niepubliczny zakład, wystąpić o dzierżawę  
do właściciela (– i to jest ta forma pośrednia), gdzie mogłaby skorzystać z prawa 
pierwszeństwa w zakupie bez przetargu. Wicestarosta omówił zasady odbywania się 
przetargów na zbycie nieruchomości (według ustawa o gospodarce nieruchomościami). 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek powiedział, że warunkiem wciągnięcia ZOL do struktur 
szpitala jest całkowite oddłużenie szpitala powiatowego. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że jest kontrahent, który dwa lata temu 
przystąpił do porozumień na podstawie podjętej przez Radę uchwale o restrukturyzacji 
szpitala, że przejmuje on na siebie obowiązek przeprowadzenia po kolei czynności 
zmierzających również do oddłużenia. W chwili obecnej Rada i Zarząd są na etapie realizacji 
uchwały o przejęciu w całości zobowiązań. 
 
Dyr. SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
Dorota Rydzewska-Sirant powiedziała, że po zdecydowaniu o prywatyzacji ZOL, Rada 
Powiatu może podjąć decyzję o likwidacji i otworzeniu na tej bazie przeze nią niepublicznego 
zakładu. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że nie zna takiego prawa. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek powiedział, że istnieje możliwość poszerzenia SPZZOZ 
w Gryfinie, p. Dyrektora Bandurowskiego powołać na tymczasowego dyrektora ZOL na czas, 
aż p. Rydzewska-Sirant stworzy niepubliczny zakład, wydzierżawi nieruchomość. Następnie 
Rada podejmuje decyzję o likwidacji zakładu i następuje przejęcie go w drodze przetargu  
z pierwszeństwem wykupu. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że jeżeli p. dyrektor ze swoim 
personelem zdecyduje się pójść jak najszybciej w kierunku prywatyzacji, czyli kupienia 
majątku i Rada jak najszybciej upora się z Intermedem w kwestii przejęcia cesją wszystkich 
zobowiązań szpitala, tym szybciej Rada podejmie uchwałę o likwidacji już w całości 
SPZZOZ w skład, którego wejdzie ZOL. To pani dyrektor chcąc prowadzić niepubliczny 
ZOL musi przejść tą samą drogę, którą przeszedł Intermed. Musi najpierw założyć 
niepubliczny ZOL, zakontraktować usługi na 2007 rok bądź przejąć je cesją, lecz najpierw 
uporządkować sprawę związaną z nieruchomością, czyli miejscem świadczenia tych usług. 
To, co Zarząd proponuje pani dyrektor to otworzenie furtki do nabycia nieruchomości  
w formie bezprzetargowej. Rada Powiatu nie ma możliwości podjęcia uchwały  
o przekształceniu w zakład niepubliczny. Stąd też Rada Powiatu może podjąć tylko uchwałę  
o likwidacji ZOL, ale dopiero wtedy, kiedy już zostaną podjęte wszystkie działania  
o powstaniu zakładu niepublicznego. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że taka droga została przećwiczona przez 
poprzednią kadencję. Dzisiaj SPZZOZ jest w procesie likwidacji, niegdyś zostały z niego 
wyodrębione trzy jednostki: dwa ZOLe i szpital powiatowy – gdzie co do wyboru tej drogi 
nie było sprzeciwu. Dzisiaj jest podobna sytuacja tylko, że długi nie przejmuje powiat  
a prywatna firma i tym się różni obecna restrukturyzacja. Pamiętajmy, że kiedy  
ze struktur SPZZOZ zostały wydzielone szpital i dwa ZOL-e to wszystkie długi zostały przy 
powiecie. W tych długach 75 % wszystkich zobowiązań szpitala i pochodnych agend, które 
działały wokół szpitala oprócz podstawowej opieki zdrowotnej to były długi także tych 
jednostek. Jednostki te zostały oddłużone i pojawiły się jako nowe podmioty bez długów. Ale 
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długi w stosunku do pracowników tych jednostek spłacał powiat. Pamiętajmy, że ten nowy 
wyłoniony ZOL i jego pracownicy również byli wierzycielami SPZZOZ. Dzisiaj  
ma być inaczej o ile Radni dochowają wierności uchwałom podjętym przez siebie w sierpniu  
i grudniu 2005 roku. Jeżeli Rada sama odstąpi od warunków zawartych w podjętych 
uchwałach to kontrahent może odstąpić od umowy. Co wtedy zrobi Rada Powiatu z 4 
milionami długu szpitala - będzie wtedy zmuszona sama zarządzać szpitalem. Natomiast  
w przypadku nie wywiązania się kontrahenta Rada ma prawo wycofać się z cesji kontraktów. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek zapytał, kiedy szpital będzie oddłużony, żeby ZOL mógł 
być wciągnięty w struktury. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że na pewno szpital nie będzie 
oddłużony, kiedy nie zostaną zrealizowane wszystkie postanowienia umowy zawartej  
w dniu 19 grudnia 2005 roku. Starosta Gryfiński zaprosiła wszystkich chętnych do udziału  
w prowadzenia rozmów negocjacyjnych w tej sprawie. 
 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że w zeszłym roku nie było mowy o włączeniu tego 
konkretnego ZOL. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że włączenie ZOL w struktury szpitala 
było zapisane w uchwale Rady podjętej w sierpniu zeszłego roku w załączonym programie 
restrukturyzacji zatwierdzonym przez p. Wojewodę i na podstawie, którego udzielona została 
pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań „203”. Czy szpital ma 
pieniądze na to, żeby zrezygnować z programu restrukturyzacji i nie ubiegać się skutecznie  
o umorzenie 50 – 70 % tej pożyczki? Czy stać szpital na przerwanie programu 
restrukturyzacji i nie umorzenie 400 000 zł? Czy też Rada zamierza pójść drogą zatwierdzoną 
przez p. Wojewodę?  
Starosta Gryfiński zapytała, czy szpital kierowany przez p. dyr. B. Turkiewicz miał podpisaną 
umowę na specjalistykę? W 100% kontrakt szpitala w zakresie specjalistyki był 
przekazywany na podstawie subkontraktów prywatnym podmiotom, które świadczyły usługi 
medyczne prowadzone na bazie budynku szpitala. Czy wszystkie inne niezbędne do 
funkcjonowania szpitala usługi jak transport sanitarny, wyżywienie pacjentów i pranie 
zlecane były na zewnątrz? 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, jaka jest definicja szpitala. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zacytowała art. 2 oraz 11 z ustawy o opiece 
zdrowotnej. 
 
Dyr. SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
Dorota Rydzewska-Sirant powiedziała, że nazwy szpital, zakład określone są w aktach 
wykonawczych. W rozporządzeniu określone jest jakie dane instytucje muszą spełniać 
wymogi. 
 
Radny Maciej Racinowski stwierdził, że w budynku szpitala cesją działać będzie Intermed. 
Intermed będzie świadczył usługi szpitalne nie będąc szpitalem, a szpital będzie szpitalem nie 
świadcząc usług szpitalnych? 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że w SPZZOZ nazwa jest groźniejsza 
gdyż w nazwie jest pojęcie zespół zakładów bez zakładów. Skarbnik Powiatu stwierdziła,  
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że czym szybciej uda się powiatowi uporać z cesją wszystkich zobowiązań i czym szybciej p. 
dyrektor uda się uporać z założeniem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej tym szybciej 
Rada Powiatu podejmie uchwałę o jego likwidacji. Dzisiaj nie można podjąć uchwały  
o likwidacji ZOL i czekać na długi proces prywatyzacji dokonany przez p. dyrektor, gdyż nie 
ma ona majątku. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał, jakie zagrożenie niesie dla pracowników i p. dyrektor 
włączenie ZOL do struktur szpitala. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że nie ma zagrożenia, ponieważ przy 
tego typu włączeniach bezwzględnie działa art. 23’ kodeksu pracy i jest to zapisane  
w uchwale. Wszyscy pracownicy muszą się stać automatycznie bez żadnej zmiany  
w wynagrodzeniu i formie zatrudnienia pracownikami Szpitala Powiatowego Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie. Starosta Gryfiński przypomniała, że taka sytuacja miała 
już miejsce w DPS w Moryniu podczas likwidacji jednostki organizacyjnej pracownicy  
i mienie zostali przejęci przez prywatny podmiot – Zgromadzenie Sióstr Samarytanek. 
Starosta Gryfiński zaproponowała spotkanie Radnych z p. dyrektorem ZZOZ w Łobzie  
oraz Starostą Krzysztofem Ciachem, którzy już przerabiali taki scenariusz. 
Starosta Gryfiński poinformowała, że aby budynek w którym jest ZOL, budynek stanowiący 
własność powiatu wydzierżawić lub sprzedać komukolwiek, trzeba ogłosić przetarg 
nieograniczony. Pani dyrektor Rydzewska-Sirant rezygnuje z funkcji dyrektora, a Zarząd 
powołuje tymczasowego dyrektora na jej miejsce. W tym czasie powstaje niepubliczny 
podmiot a powiat ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lub dzierżawę. Czy ktoś z tutaj 
obecnych może dać pewność, że ten powstały niepubliczny podmiot wygra przetarg 
nieograniczony? 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek zauważył, że należy zrobić zapis w uchwale o tym,  
że ZOL zostanie włączony do struktur szpitala po całkowitym oddłużeniu szpitala.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że nie można takiego warunku wpisać, 
ponieważ wpis do rejestru ma charakter konstytutywny czyli od momentu kiedy staje się 
prawomocny dopiero wywiera skutki prawne i one nie mogą być wywarte pod warunkiem. 
Na ostatniej sesji Rada uchwaliła umowę o przejęciu długu SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie przez NZOZ Intermed Sp. z o.o. 
Jednocześnie Starosta Gryfiński podkreśliła, że należy wywiązać się z warunków 
zatwierdzonego programu restrukturyzacyjnego.  
 

Komisja nie zajęła stanowiska. 
(przy 0 za, 4 wstrzymujące się, 0 przeciw). 

 
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXVIII).  
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czy Gospodarka Nieruchomościami przygotowała 
informację o wyrażeniu zgody na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
budynkiem przychodni i szpitala ze względu na Intermed (str. 3). 
  
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że Intermed chce kupić budynek 
przychodni i wydzierżawić bądź kupić budynek szpitala. Wycena przychodni z grudnia 
ubiegłego roku wynosi 1,3 milion zł i wartość szpitala z czerwca 2003 r. wynosi 1,127 
miliona zł. 
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Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad 
zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego (druk nr 2/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2006” (druk nr 3/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację 
zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 
roku (druk nr 5/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 6/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 
m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 (druk nr 7a/XXXVIII). 

 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czy wydzierżawienie nieruchomości ZEDO umożliwi 
funkcjonowanie jednostek organizacyjnych na tym terenie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że ZEDO ma obowiązek wykazania 
się terenem lub w razie nieporozumienia się z powiatem p. Wojewoda ustanowi  
tzw. zintegrowane pozwolenie na korzystanie ze środowiska w części działalności 
przemysłowej. Jednostki organizacyjne będą funkcjonowały w strefie uciążliwości 
wynikającej z pracy dużego zakładu, które można zminimalizować przy niewielkim nakładzie 
finansowym. Projekt uchwały został przedstawiony w dwóch takich wariantach, jakie 
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zaproponowało ZEDO, czyli dzierżawy lub wykupu terenu. Zarząd Powiatu uznał 
wydzierżawienie na 10 lat za bardziej korzystne dla powiatu. 
 
Z posiedzenia wyszedł Radny M. Racinowski 
 

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

 
 

8. 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 zbycie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 8/XXXVIII). 

 
Na posiedzenie wrócił Radny M. Racinowski. 
 

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

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXVIII). 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że przewiduje się zwiększenie planu 
wydatków PZD w Gryfinie o kwotę 418.508 zł z tytułu kary administracyjnej za usunięcie 
lipy na terenie gminy Chojna. W budżecie nie ma na ten cel środków, zatem przejściowym 
rozwiązaniem jest wskazanie wolnych środków, które ze względu na m.in. mniejsze 
wykonanie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej są już zaangażowane. Nie jest możliwe 
zwiększenie wydatków bez zwiększenia dochodów budżetu. Projekt w/w uchwały powiązany 
jest z kolejnym drukiem. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że Zarząd Powiatu upoważnił dwóch 
członków zarządu do przeprowadzenia rozmowy z p. Burmistrzem Chojny w sprawie kar 
administracyjnych. W między czasie p. Burmistrz przekazał tytuł wykonawczy do Urzędu 
Skarbowego na kwotę 618.086,50 zł (kara za lipę), a drugi tytuł wykonawczy w wysokości 
300.000 zł za dąb na konto budżetu. Rozmowy doprowadziły do porozumienia, że jeżeli PZD 
wpłaci równowartość kary za lipę do końca października br. to karę za dąb będzie można 
spłacić w przyszłym roku w rozbiciu na 12 rat. Po wpłynięciu pierwszej wpłaty w wysokości 
150.000 zł za lipę p. Burmistrz zadeklarował, że wycofa tytuły wykonawcze za lipę i dąb. 
Taka kwota została przelana na konto PZD w Gryfinie, a Urząd Skarbowy zajął ją z powodu 
tytułu wykonawczego. Bank zajmujący konta PZD w Gryfinie zajął niesłusznie także 
dochody własne stąd nastąpiły komplikacje i przedłużenie w czasie.  
Sprawa lipy jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, lecz nie wstrzymuje to tytułu 
wykonawczego. Zarząd Powiatu dyskutował także na temat oceny zachowania p. dyrektora 
PZD w Gryfinie. Etatowy Członek Zarządu poinformował, że złożył wniosek do Starosty 
Gryfińskiego o ukaranie dyrektora jednostki z art. 14 i 19 z kodeksu pracy. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. (druk nr 10/XXXVIII). 

 
Posiedzenie opuścił Radny A. Szelążek. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że poprawka dotyczy załącznika  
nr 14, w którym zabrakło kwoty 38.633 zł z Wydziału Remontów i Inwestycji 
przeznaczonych na nadzór inwestorski. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 2 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy (druk nr 
11/XXXVIII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że Programu Promocji Zatrudnienia 
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy ma na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
 

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

 
 

12. 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 12/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 
Protokół z 49 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:    
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Krzysztof Ziętek   
 
 


