
Protokół nr 3/III/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 grudnia 2006 r. od 930 do 1530 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w 
Gryfinie.  
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
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. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przełożył przyjęcie protokołu Nr 2/III/2006 z dnia 11 i 14 grudnia 2006 r. na kolejne 

posiedzenie.  
 

1. Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych (projekt 
umowy na zmianę sposobu użytkowania części internatu na ul. Łużyckiej  
w Gryfinie, dotacja ze środków zewnętrznych na wyposażenie Domu Dziecka 
w Binowie). 

 

Zarząd w obecności Naczelnika Wydziały Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych przedyskutował projekt umowy na zmianę sposobu 
użytkowania części internatu na ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz sprawę dotacji ze 
środków zewnętrznych na wyposażenie Domu Dziecka w Binowie. 

Zarząd w drodze głosowania jednogłośnie postanowił odstąpić  
od podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym na wykonanie remontów 
mających na celu zmianę sposobu użytkowania części internatu na ul. Łużyckiej  
w Gryfinie ze względu na: 

1. nierozwiązanie spraw komunikacyjnych związanych z dostępem  
do obiektu, 

2. pojawieniem się protestów użytkowników internatu, w który jest 
przedmiotem remontu, 

3. koniecznością renegocjacji umowy o kredyt inwestycyjny z uwagi  
na niedotrzymanie terminu na wykorzystanie kredytu pozyskanego  
na realizację tej inwestycji do 31.12.2006 r.  

Zarząd postanowił wycofać z projektu porządku obrad II sesji Rady 
Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego,  
w której były zawarte zapisy o przesunięciu środków na realizację inwestycji  
na zmianę sposobu użytkowania części internatu na ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do podpisywania aneksu do umowy kredytowej?  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch 
członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do podpisywania 
aneksu do umowy kredytowej. Upoważnionymi zostali Przewodniczący Zarządu 
- Wojciech Konarski oraz Członek Zarządu - Jan Podleśny.  
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy Wicestarosta Gryfiński - Pan Jerzy 

Miler 
 

2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (porozumienia z gminami,  
stan obecny). 
− projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. 

utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko Zdrój (druk 
nr 1/3), 

− projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk nr 2/3), 

− projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice (druk  
nr 3/3), 

− projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Chojna (druk nr 4/3), 

− projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 5/3), 

− projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania zadań dot. 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk nr 6/3). 

 

 Zarząd wysłuchał informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
na temat dotychczasowego sposobu utrzymania dróg powiatowych na terenie 
miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego.  
 Zarząd przedyskutował proponowane projekty uchwał i wniósł do nich 
poprawki.  
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał w/s przekazania zadań dot. 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miast i gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przekazania zadań dot. utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta  
i gminy Gryfino, Cedynia, Chojna, Moryń, Trzcińsko - Zdrój, Mieszkowice. 
 

3. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (Powiatowy 
Fundusz Ochrony Środowiska). 

 

Zarząd w obecności Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa omówił projekt planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na rok 2007 oraz zadania, które mają być w ramach tego 
funduszu realizowane. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy Członek Zarządu Powiatu - Pan 
Maciej Racinowski  
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4. Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki (stypendia unijne). 
 

Zarząd omówił problem interpretacji przepisów, które określają sposób 
oraz warunki odbierania stypendiów unijnych uczniom szkół 
Ponadgimnazjalnych. Obecnie odebranie stypendiów uczniowi następuje, gdy 
był on nieobecny na więcej niż 5 godzinach lekcyjnych w miesiącu. 
Niedookreślony czas, na jaki jest odbierane stypendium (czy jest odbierane za 
miesiąc, w którym nieobecność nastąpiła, czy też za cały rok szkolny).  

Zarząd wyraził zgodę na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 
Ponadgimnazjalnych, zaś jego odebranie nastąpić może za miesiąc, w którym 
uczeń miał więcej niż 5 nieobecności.  
 

5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s 
zmiany w planie wydatków PCPR w związku ze zmiana kwoty bazowej 
stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości pomocy (druk nr 7/3). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków PCPR w związku 
ze zmiana kwoty bazowej stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości pomocy. 
 

6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s 
zwiększenia dochodów i wydatków DPS oraz zabezpieczenia środków  
na realizację programu naprawczego (druk nr 8/3). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia dochodów i wydatków DPS oraz 
zabezpieczenia środków na realizację programu naprawczego postanowił 
jednogłośnie zwiększyć dochody i wydatki placówki w wysokości 35.000 zł. 

Zarząd nie wyraził jednocześnie zgody, aby środki w wysokości 85.000 zł 
zostały ujęte jako niewygasające.  
 

7. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych 
wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów 
w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie 
powiatu gryfińskiego (druk nr 9/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 
2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych 
wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów  
w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie 
powiatu gryfińskiego. 
 

8. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych 
wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
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szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 
szkolnym 2006/2007 (druk nr 10/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2006/2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych 
wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2006/2007. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego oraz obniżenia wymiaru 
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Pani Barbarze 
Nożewnik (druk nr 11/3). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego 
oraz obniżenia wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
Pani Barbarze Nożewnik. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
zatwierdzenia listy stypendystów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia 
stypendialnego w ramach działania 2.2 ZPORR (druk nr 12/3). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki listy stypendystów kwalifikujących się do otrzymania 
wsparcia stypendialnego w ramach działania 2.2 ZPORR. 
 

11. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 
obejmującego obszar położony w obrębie Binowo (druk nr 13/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo obejmującego obszar położony  
w obrębie Binowo? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Czarnowo obejmującego obszar położony w obrębie Binowo. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuścił Członek Zarządu - Jan Podleśny.  
 

12. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s zmiany podziałów środków 
budżetowych przyznanych uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr 
XXX/386/2006 w dniu 14 grudnia 2005 r. (druk nr 14/3). 
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Zarząd na wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie, jednogłośnie wyraził 
zmianę podziału środków budżetowych przyznanych uchwałą Rady Powiatu  
w Gryfinie Nr XXX/386/2006 w dniu 14 grudnia 2005 r.  
 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie powrócił Członek Zarządu - Pan Jan 

Podleśny  
 

13. Informacja Referatu Zdrowia dot. powołania rad społecznych przy 
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat 
gryfiński jest organem założycielskim (druk nr 15/3). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Referatu Zdrowia dot. powołania rad 
społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla 
których powiat gryfiński jest organem założycielskim. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do wystosowania 
pisma do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie w celu wytypowania 
radnych do poszczególnych rad społecznych funkcjonujących przy zakładach 
opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim. 
 

14. Wniosek Koordynatora Zdrowia zawierający pismo radcy prawnego 
Mariana Ludkiewicza oraz informacje finansowe dot. SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 16/3). 

 

Zarząd zapoznał się z materiałem przygotowanym przez Koordynatora 
Ochrony Zdrowia zawierającym pismo radcy prawnego Mariana Ludkiewicza 
oraz informacje finansowe dot. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 

15. Informacja Referatu Zdrowia dot. uchylonych uchwał Rady Powiatu  
na podstawie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego, 
a dot. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat 
gryfiński jest organem założycielskim (druk nr 17/3). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Referatu Zdrowia dot. uchylonych uchwał 
Rady Powiatu na podstawie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody 
Zachodniopomorskiego, a dot. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,  
dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim. 
 

16. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia konkursu na wybór 
biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze ofert na badanie 
sprawozdań finansowych za rok 2006 w zakładach opieki zdrowotnej, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 18/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w/s ogłoszenia konkursu na 
wybór biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok 2006 
w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s ogłoszenia konkursu na wybór 
biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze ofert na badanie 
sprawozdań finansowych za rok 2006 w zakładach opieki zdrowotnej, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. złożenia 
wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydzierżawienie gruntu 
pod tablicę informacyjną Starostwa Powiatowego przy PUP w Gryfinie (druk 
nr 19/3). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. złożenia wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
o wydzierżawienie gruntu pod tablicę informacyjną Starostwa Powiatowego 
przy PUP w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 
zaproponowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino umowy użyczenia pod 
tablicę informacyjną Starostwa Powiatowego przy PUP w Gryfinie. 
 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. sposobu 
postępowania związanego z naliczaniem podatku VAT do opłat rocznych  
z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa (druk  
nr 20/3). 

 

Zarząd przełożył podjęcie w/s sposobu postępowania związanego  
z naliczaniem podatku VAT do opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania 
nieruchomości Skarbu Państwa na kolejne posiedzenie.  
 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia 
stanowiska w/s wyboru sposobu postępowania przy sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 
29/3 i 29/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare 
Czarnowo (druk nr 21/3). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w/s wyboru sposobu postępowania 
przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Binowo, gmina Stare Czarnowo. 

Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 
rozpoczęcia procedury mającej na celu wyłonienie rzeczoznawcy, który dokona 
wyceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej 
numerami działek 29/3 i 29/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, 
gmina Stare Czarnowo. 
 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz dysponenta środków Dyrektora Domu Dziecka w Binowie 
w/s wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zadanie z 
zakresu pomocy społecznej, które konieczne są do zabezpieczenia 
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niezbędnych potrzeb dot. standaryzacji Domu Dziecka w Binowie (druk nr 
22/3). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych oraz dysponenta środków Dyrektora Domu Dziecka  
w Binowie zakres zamówienia w ramach środków przyznanych przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego zgodnie z art. 4 § 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Pani Barbara Rawecka - Członek Zarządu.  
 

21. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2006 (druk nr 23/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s 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 565/2006 z dnia  
15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zmniejszono powiatowi dotację 
celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 78.000 zł w dziale 851 –Ochrona zdrowia, 
rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczoną na 
finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym 
zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
przeznaczonych na wypłatę świadczeń oraz składek zdrowotnych dla osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę 78.000 zł, 

2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 597/2006 z dnia  
30 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zmniejszono powiatowi dotację 
celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 – 
Domy pomocy społecznej, rozdziale 85202 –Domy pomocy społecznej o kwotę 
9.093 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców 
skierowanych do domów pomocy społecznej przez 01 stycznia 2004 r. 
Zmniejszenie planu dotacji dotyczy zmniejszenia liczby pensjonariuszy w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, w związku z powyższym zmniejsza się 
plan wydatków tej jednostki o kwotę 9.093 zł, 

3. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w o zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych o środki będące 
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dotychczas w dyspozycji Wydziału o kwotę 14.255 zł. Niniejszą uchwałą 
zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o kwotę 13.255 zł (na wniosek 
dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków na rok 
2006) oraz zwiększeniem planu wydatków ZSP Nr 2 w Chojnie o kwotę 1.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy cyklicznej – seminarium  
w Ośrodku Studiów Strategicznych we Vlotho pod nazwą „Droga młodych  
w Europie”. 
 

22. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (druk 
nr 24/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2006. 
 

23.  Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 25/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

24. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa (druk nr 26/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa. 
 

25. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 27/3). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 wraz z autopoprawkami Zarządu?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 wraz  
z autopoprawkami Zarządu. 
 

26. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s postawienia  
w stan środków niewygasających kwoty 4551,15 zł z działu 75495 § 4210  
i kwoty 2500,00 zł z działu 75495 § 4300 przeznaczonych na urządzenie  
i wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie 
(druk nr 28/3). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego w/s postawienia w stan środków niewygasających kwoty 4551,15 zł 
z działu 75495 § 4210 i kwoty 2500,00 zł z działu 75495 § 4300 przeznaczonych 
na urządzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Gryfinie. 
 

27. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie podpisania zaproszeń do składania ofert  
i zatwierdzenia trybu postępowania, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowania pn. „Dostawa mebli 
domowych dla Domu Dziecka w Binowie” oraz powołania komisji 
przetargowej do w/w postępowania (druk nr 30/3). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych tryb postępowania, Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, wartość szacunkową oraz podpisał zaproszenia do składania ofert 
do postępowania pn. „Dostawa mebli domowych dla Domu Dziecka w Binowie.  
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania 
komisji przetargowej do postępowania pn. „Dostawa mebli domowych dla Domu Dziecka w Binowie”?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do postępowania pn. „Dostawa mebli domowych dla Domu 
Dziecka w Binowie”. 
 

28. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat zapisów Programu 
restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz umowy 
trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. (druk nr 31/3). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat 
zapisów Programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz 
umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. 
 

29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  
Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 
32/3).  
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Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 
Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 rok?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniającej uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 
rok. 
 

30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 33/3).  

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
 w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

31. 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   ____________________ 

 


