
Protokół nr 4/III/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 grudnia 2006 r. od 1300 do 1450 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. Po uzupełnieniu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał.  
nr 2). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Pan Jerzy Miler - Wicestarosta Gryfiński.  

 
3. Zarząd przyjął protokół Nr 2/III/2006 z dnia 11 i 14 grudnia 2006 r. oraz 3/III/2006 z dnia 19 

grudnia 2006 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 1/4).  

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006, która jest 
konsekwencją uchwały Rady Powiatu w Gryfinie II/23/2006 z dnia 20.12.2006 r.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 2/4).  

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006, która jest 
konsekwencją uchwały Rady Powiatu w Gryfinie II/24/2006 z dnia 20.12.2006 r.  
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 3/4).  

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006, która jest 
konsekwencją uchwały Rady Powiatu w Gryfinie II/25/2006 z dnia 20.12.2006 r.  
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4. Informacja Referatu Zdrowia dotycząca kosztów wyceny sprzętu medycznego 
mającego być zbytym przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
4/4). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Referatu Zdrowia dotyczącą kosztów 
wyceny sprzętu medycznego mającego być zbytym przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 

Zarząd przyjął projekt pisma do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w tej sprawie.  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy Wicestarosta Gryfiński 

 - Jerzy Miler. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
zwiększenia planów wydatków szkół tytułem pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli w roku 2006 (druk nr 5/4). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia planów wydatków szkół tytułem 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w roku 2006. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia pn. 
„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych 
powiatu (druk nr 7/4). 

 

Zarząd wysłuchał Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego informacji 
na temat dotychczasowych warunków, na jakich odbywała się bankowa obsługa 
budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn. 
„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych 
powiatu”.  
 

7. Podjęcie uchwały w/s przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy 
zadaniami (druk nr 8/4). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych 
PFRON pomiędzy zadaniami? 
Za - 5 osób, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami. 
 

8. Wniosek Naczelnika Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s podpisania 
umowy na prenumeratę gazet, czasopism, i dzienników urzędowych z firmą 
KOLPORTER S.A. (druk nr 9/4). 
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Zarząd na wniosek Naczelnika Organizacji i Spraw Obywatelskich wyraził 
zgodę na podpisanie umowy na prenumeratę gazet, czasopism, i dzienników 
urzędowych z firmą KOLPORTER S.A. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia pn. 
„Dostawa mebli domowych dla Domu Dziecka w Binowie” (druk nr 10/4). 

 

Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn. 
„Dostawa mebli domowych dla Domu Dziecka w Binowie”. 
 

10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
− Pismo Jatex-Finanse- wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie pozostającego w 

Likwidacji (druk nr 6a/4), 
− Pismo Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego w/s wsparcia przez władze 

powiatu gryfińskiego przedsięwzięcia mającego na celu budowy obejścia 
ulicy Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 6b/4).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Jatex-Finanse- wierzyciela SPZZOZ  
w Gryfinie pozostającego w Likwidacji.  

Zarząd stwierdza, że dokona wszelkich starań, aby spłacić wierzytelności i w 
tym w celu zostanie złożony wniosek o przyznanie pożyczki z budżetu państwa na 
ten cel.  

Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do wystosowania pisma 
do w/w spółki będące odpowiedzią pismo z dnia 14.12.2006 r. data wpływu 
18.12.2006 r.  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego w/s 
wsparcia przez władze powiatu gryfińskiego przedsięwzięcia mającego na celu 
budowy obejścia ulicy Łużyckiej w Gryfinie. 

Zarząd stwierdza, że w przypadku zaistnienia konkretnych planów realizacji 
zadania mającego na celu budowy obejścia ulicy Łużyckiej w Gryfinie dołoży 
wszelkich starań, aby ta inwestycja mogła być realizowana w ramach kompetencji 
nałożonych na samorząd powiatowy. 
 

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   ____________________ 

 


