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Protokół nr 1/III/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 7 grudnia 2006 r. w godzinach od 1200 do 1600 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący 
Zarządu - Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie 
Zarządu oraz zaproszeni goście (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Po uzupełnieniu, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (Porządek 
obrad- zał. nr 2). 

 

3. Spotkanie z przedstawicielem „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie.  
 

Zarząd wysłuchał informacji na temat obecnego stanu restrukturyzacji 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przedstawioną przez Prezesa 
„INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie Pana Jacka Kargula.  

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji podjął jednogłośnie w drodze 
głosowania następujące decyzje mające na celu kontynuację oraz 
przyspieszenie procesu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie: 
a) zobowiązać Koordynatora Ochrony Zdrowia do uruchomienia procesu 

opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie połączenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w 
Nowym Czarnowie oraz w sprawie połączenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie 
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie, 

b) zobowiązać Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
do rozpoczęcia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie 
wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,  
w których mieszczą się SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy  
w Gryfinie, SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Nowym Czarnowie, 

c) Zarząd zobowiązał Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o. Pana Jacka 
Kargula do przedstawienia w krótkim terminie najszybszej ścieżki 
„prywatyzacji” służby zdrowia np. sprzedaż nieograniczona. 

 
 



 2

4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące  
o umorzeniu przez PFRON zobowiązań wraz z odsetkami za okres  
od listopada 2005 r. do lipca 2006 r. (druk nr 1/1). 

 

Zarząd po zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie informujące o umorzeniu przez PFRON zobowiązań wraz  
z odsetkami za okres od listopada 2005 r. do lipca 2006 r. 
 

5. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie przeprowadzonych negocjacji dot. projektu umowy najmu 
pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Szczecińskiej 21  
i w zależności od przyjętego wariantu postępowania: zwiększenie 
środków zabezpieczonych na opłacenie czynszu najmu (druk nr 2/1). 

 

Zarząd wysłuchał informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie przeprowadzonych negocjacji dot. projektu 
umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Szczecińskiej 
21. 

Zarząd zaakceptował zaproponowane przez wynajmującego stawki  
na opłacenie czynszu pomieszczeń biurowych w budynku przy  
ul. Szczecińskiej 21, które w skali miesiąca będą wynosić 6 500, 00 zł. 

 

6. Projekt regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki 
pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński w 2007 (druk nr 3/1). 

 

Zarząd zapoznał się z projektem regulaminu określającym wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2007. 

Zarząd wniósł poprawki do projektu regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, mieszkaniowego oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2007 i zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
do przygotowania i przedstawienia Zarządowi materiału obejmującego 
wyliczenia kosztów wynikających ze zmian wysokości dodatku 
motywacyjnego i dodatku za wychowawstwo klas.  

Zarząd po otrzymaniu w/w materiału przeprowadzi negocjacje w/s 
projektu regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, 



 3

mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
w 2007 ze związkami zawodowymi. 
 

7. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie wyjaśniające przyczyny 
powstania w placówce zobowiązań wymagalnych (druk nr 4/1). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie 
wyjaśniającym przyczyny powstania w placówce zobowiązań wymagalnych. 
 Zarząd zlecił Kontrolerowi Starostwa Powiatowego przeprowadzenie 
kontroli dokumentów finansowych za okres od 01.01.2006 r.  
do 07.12.2006 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.  

Zarząd po otrzymaniu protokołu z kontroli w/w dokumentów 
finansowych podejmie decyzję w tej sprawie.  
 

8. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach 
wyjaśniające przyczyny powstania w placówce zobowiązań 
wymagalnych (druk nr 5/1). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach wyjaśniającym przyczyny 
powstania w placówce zobowiązań wymagalnych. 

Zarząd zlecił Kontrolerowi Starostwa Powiatowego przeprowadzenie 
kontroli dokumentów finansowych za okres od 01.01.2006 r.  
do 07.12. 2006 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.  

Zarząd po otrzymaniu protokołu z kontroli w/w dokumentów 
finansowych podejmie decyzję w tej sprawie.  
 

9. Pismo do wiadomości Starostwa Powiatowego skierowane przez 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do Gminy Moryń dotyczące 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację 
projektu pn. Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu z przyległymi 
budynkami (druk nr 6/1). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem do wiadomości Starostwa Powiatowego 
skierowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do Gminy 
Moryń dotyczącym zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na 
realizację projektu pn. Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu  
z przyległymi budynkami.  

Zarząd stwierdza, że w związku z potrzebą remontu dróg powiatowych 
nie widzi możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację 
projektu pn. Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu z przyległymi 
budynkami.  
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10. Informacja Skarbnika Powiatu dotycząca przekazywania środków  
na realizację planu finansowego Domu Dziecka w Binowie (druk nr 7/1). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu dotyczącą 
przekazywania środków na realizację planu finansowego Domu Dziecka  
w Binowie.  
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2006 (druk nr 8/1). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2006? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2006. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z: 
1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2006 z dnia  

15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi 
dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań  
z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.500 zł w dziale 710 – 
Działalność usługowa, rozdziale 71015 –Nadzór budowlany,  
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, 

2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 563/2006 z dnia  
15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi 
dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych w dziale 852 – Domy pomocy społecznej, rozdziale 85202 –
Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem  
na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej  
w następujący sposób: 
− DPS Dębce                    -  20.000 zł 
− DPS Trzcińsko – Zdrój   - 30.000 zł 

3. pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków 
jednostek oświatowych z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli  
w łącznej kwocie 72.850 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków, 
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będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystki o kwotę 72.850 zł. 

4. zmniejszeniem rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 48.114 zł  
z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego ZSP Nr 1  
w Chojnie w związku z trudną sytuacją tej jednostki. 

5. w związku z ostatecznym rozliczeniem za cztery kwartały roku 2006 
środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci nie 
objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w jednostkach pomocy społecznej 
następują zmiany w planach finansowych tych jednostek na łączną 
kwotę 1.185 zł. 

 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/1). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. Przyjęcie 
przedmiotowego projektu uchwały nastąpi na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu 11.12.2006 r., na którym będą 
przyjmowane wszystkie projekty uchwał będące przedmiotem obrad  
na najbliższej sesji Rady Powiatu.  
 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokolant Marcin Wegner__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

 Członek Zarządu            - Barbara Rawecka    ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

             
 


