
Protokół Nr XXII/2003  
z XXII posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  

w dniu 30 czerwca 2004 r.  
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 i trwało do godz. 1300.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.   
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu.   
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadzi Przewodniczący Komisji Pan 
Bronisław Sakowski. Poinformował, że jedynym punktem posiedzenia jest 
zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Rady Powiatu.  
 
Ad. 2.     
Stanowisko Komisji Spraw Społecznych do projektów uchwał na XVI sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
1) uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego(druk nr 2/XVI); 

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

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) 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) 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) 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);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6) udzielenia z budżetu powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 7/XVI);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 



7) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 8/XVI);    
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
8) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 9/XVI);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9) emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania      
i wykupu przez Zarzad Powiatu w Gryfinie (druk nr 10/XVI);  
Przewodniczący B. Sakowski: na pewno będzie to trudna decyzja w sprawie 
zaciągnięcia tak dużego zobowiązania. Uważam, jednak że należy ostatecznie 
rozwiązać problem zobowiązań. SPZZOZ. Otwieram dyskusję w tej sprawie.  
Radna D. Bus: również jestem za emisją obligacji i spłatą wszystkich 
zobowiązań SPZZOZ.  
Członek Zarządu A. Nycz: będę głosował za podjęciem tej uchwały.    
Radna W. Kmieciak: również uważam, że należy rozpocząć spłatę wierzycieli 
SPZZOZ.  
Radny J. Podleśny: tak jak już wcześniej deklarowałem jestem za emisją 
obligacji w celu całkowitej spłaty zobowiązań SPZZOZ.   
Radna A.Warda: również uważam, ze należy spłacić wszystkich wierzycieli 
SPZZOZ, a w pierwszej kolejności byłych pracowników.    
Radna D. Bus: jak długo będzie trwała praca Dyrektora SPZZOZ oraz  
Głównego Księgowego? 
Skarbnik L. Ochmańska: myślę, że przez 3 miesiące będzie trwała praca 
mająca na celu uporządkowanie i wykazanie wszystkich wierzytelności 
SPZZOZ. Ile w całości będzie trwał proces spłaty zobowiązań SPZZOZ, tego 
nie wiemy. W tym roku chcemy spłacić wierzytelności pracowników, gdyż są 
one priorytetem.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
10) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 11/XVI);  
Skarbnik L. Ochmańska: ta uchwałą wprowadzamy do naszego budżetu 
środki na budowę windy, które nam przekazała gmina Gryfino.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 12/XVI);   
Skarbnik L. Ochmańska: Gmina Gryfino przekazuje nam dotację                     
z przeznaczeniem na zakup podnośnika SH-25 dla Komendy Powiatowej PSP      
w Gryfinie.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
12) 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.  
 
13) udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
(druk nr 14/XVI);  
Skarbnik: są to środki na spłatę pierwszych zobowiązań SPZZOZ, 
wynikających z zawartych porozumień. Pierwsze terminy ich spłat rozpoczynają 
się już w lipcu.  

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


