INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY POWIATU
I PRACY ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r., po zakończeniu XXXV sesji Rady Powiatu, Zarząd Powiatu
przyjął:
1.

Uchwałę Nr 95/383/13 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2013,

2.

Uchwałę Nr 95/384/13 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Szpital Ogólny im. dr
Witolda Ginela w Grajewie darowizny w postaci nowego sprzętu medycznego (darowizna
w postaci nowego sprzętu medycznego: pulsoksymetru, resuscytatora, kardiomonitora oraz lampy
do fototerapii, od Fundacji Polsat w Warszawie – na potrzeby Pododdziału Noworodkowego).

3.

Uchwałę Nr 95/385/13 w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Ginela w Grajewie za rok 2012. W dniu 28 maja 2013 r. Rada Społeczna Szpitala
Ogólnego w Grajewie podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała przyznanie dyrektorowi
Szpitala nagrody rocznej w wysokości 10.000,00 zł. W oparciu o powyższą informację Zarząd
podjął decyzję o przyznaniu nagrody rocznej dla dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie w wysokości 10.000,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu przyjął:
1.

Uchwałę Nr 96/386/13 w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2013 r.,

2.

Uchwałę Nr 96/387/13 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na 2013 r.,

3.

Uchwałę Nr 96/388/13 w sprawie oceny sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za miesiąc kwiecień 2013 r.
Wynik finansowy na działalności Szpitala za okres od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r. jest stratą
w kwocie 359.059,37 zł. Wynik finansowy wg stanu na 30.04.2013 r. obciążony jest kwotą
174.242,63 zł, tytułem kosztów obsługi długu okresów minionych. Wynik finansowy za sam miesiąc
kwiecień 2013 r. jest stratą w kwocie 46.459,18 zł.

4.

Uchwałę Nr 96/389/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala
Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie za 2012 r.,

5.

Uchwałę Nr 96/390/13 w sprawie oceny działalności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie w 2012 r.

Ponadto Zarząd skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu następujące projekty uchwał:
- w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo
w kwocie 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Warszawy
dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych,
rozbitych i patologicznych;
- w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo
w kwocie 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego

Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych
i patologicznych oraz ze środowisk niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
- w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Grajewie;
- w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2013 r.
Ponadto Zarząd ustalił roczne opłaty dla :
- Miasta Grajewo z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 1644/31 i 1645/9 o łącznej
powierzchni 0,0158 ha stanowiących własność Powiatu Grajewskiego. Opłatę w wysokości 922,50 zł będzie
uiszczana począwszy od 1 stycznia 2014 r.
- M. Wasilewskiego z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 1644/31 i 1645/9 o łącznej
powierzchni 0,0158 ha stanowiących własność Powiatu Grajewskiego. Opłatę w wysokości 148,13 zł należy
będzie uiszczana począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu przyjął: autopoprawki do projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2013 r.
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