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Protokół Nr XV/2003  
z XV posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  

w dniu 23 grudnia 2003 r.  
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1500 i trwało do godz. 1600.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji.  
Radni nieobecni:  
- Alicja Warda.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.   
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre – Starosta Gryfiński,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu.   
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadzi Przewodniczący Komisji Pan Bronisław 
Sakowski. Poinformował, że jedynym punktem posiedzenia jest zaopiniowanie materiałów na 
XII sesję Rady Powiatu.  
 
Ad. 2.     
Stanowisko Komisji Spraw Społecznych do projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu      
w Gryfinie w sprawie: 
1) uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (bez nr druku). 
Radny J. Podleśny: ZSP nr 1 w Gryfinie nie jest w stanie wygenerować takiego zysku, jak w 
tym projekcie budżetu.  
Skarbnik: w tym roku będzie wg propozycji Zarządu wysokość przyznawanej subwencji na 
1 ucznia w szkole.  
Radny J. Podleśny: subwencja w ZSP w Mieszkowicach – 3.800 zł na jednego ucznia, to 
jest dużo.  
Starosta Ewa De La Torre: szkoła w Mieszkowicach jest szczególnie uwarunkowana. Nie 
ma szczególnych możliwości zwiększenia liczby uczniów. Ratuje się poprzez umiejscowienie 
tam Akademii Rolniczej oraz organizowanie obozów sportowych.   
Radny J. Podleśny: nie ma nigdzie tutaj wzmianki o poradniach?  
Skarbnik: są one sklasyfikowane jako placówki wychowania pozaszkolnego.    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 2/XII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3) udzielenia z budżetu Powiatu dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 3/XII);    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
4) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/XII);      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska Gospodarki  Wodnej na 2004r. (druk nr 5/XII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.   
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6) zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 (druk nr 6/XII);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
7) bankowej obsługi budżetu (druk nr 7/XII);   

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
8) przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu i Opiekuńczo    
– Leczniczemu  w Gryfinie (druk nr 8/XII);   

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9) nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości niezabudowanej z mienia 
Skarbu Państwa (druk nr 9/XII);   

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
10) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  (druk nr 10/XII);  

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-
2015 (druk nr 11/XII);   
Radny J. Podleśny: czy jest możliwy wgląd do diagnozy nt. sytuacji osób 
niepełnosprawnych? 
Starosta Ewa De La Torre: jest to robione na bieżąco. Można do niego zajrzeć.  
Radny J. Podleśny: jest tu wpisane utworzenie ośrodka dla osób psychicznie chorych, a w 
budżecie mówi się, że nie ma na to środków. 
Starosta Ewa De La Torre: ale jest to program na lata, a nie na jeden rok.    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
          

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger   
 

Przewodniczący Komisji 

     Bronisław Sakowski     
         
 
 


