
PROTOKÓŁ NR 27/2004 Z POSIEDZENIA 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

W DNIU 29 GRUDNIA 2004 R. 

                 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30 i trwało do godz. 9.30  

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także 

Starosta E. De La Torre, Wicestarosta J. Ruciński, Skarbnik L. Ochmańska. 

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji B. Sakowski. 

Przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia komisji zostało przełożone na następne 

posiedzenie komisji. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez 

radnych w sprawie projektów uchwał na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

             Ad. II. 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania nieruchomości 

zamiennych (druk nr 2/XXI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 

rok”(druk nr 3/XXI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydtaków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na 2005 r. (druk nr 4/XXI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk nr 5/XXI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 



5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 6/XXI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk nr 7/XXI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice (druk nr 8/XXI).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko – Zdrój (druk nr 

9/XXI), 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian uchwały nr XII/120/2003 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 11/XXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu powiatu 

gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 (druk nr 12/XXI).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia środków 

specjalnych przy jednostkach budżetowych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/XXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżetu Powiatu  

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 14/XXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 



13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu powiatu 

gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 (druk nr 15/XXI).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 

191/XVIII/2004 Rady     Powiatu w Gryfinie z dnia 21.07.2004r. w sprawie  

 

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 

2004-2009 edycja II (druk nr 16/XXI), 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 

XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004r. w sprawie uchwalenia 

Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 17/XXI), 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 18/XXI), 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad. III. Sprawy różne, wolne wnioski. 

Radna D. Bus: chciałabym prosić Panią Dyrektor PCPR o wykaz ile środków zostało 

wykorzystanych na zakup sprzętu,  na co poszły środki pieniężne, jeśli nie zostały 

wykorzystane na zakupy oraz proszę określić jaki jest obecnie stan magazynu ze sprzętem 

rehabilitacyjnym do wypożyczania? 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

          Przewodniczący Komisji 

          Bronisław Sakowski 

 

Protokołowała: 

Beata Dróżdż 


