
Protokół nr 5/III/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 grudnia 2006 r. od 1000 do 1600 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). 

3. Zarząd przyjął protokół Nr 4/III/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. (5 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się). 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 1/5).  

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymał się - 0 osób. 
 

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

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 
2006 (druk nr 2/5).  

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006. 
Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z pismem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 
zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli w łącznej kwocie 12.000 zł, jednocześnie zmniejszając 
plan wydatków, będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystki o kwotę 12.000zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 
80195 – Pozostała działalność. 

  

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 
2006 (druk nr 3/5).  

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006. Zmian  
w planie wydatków dokonuje się w związku z: 
1. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie  

o zmianę w planie wydatków budżetowych między rozdziałem 80123 – Licea 
profilowane (zmniejszenie) a rozdziałem 80120 – Licea ogólnokształcące 
(zwiększenie) na kwotę 1.386 zł 

2. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
o zmianę w planie wydatków budżetowych miedzy rozdziałem 80123 – Licea 
ogólnokształcące (zmniejszenie) a rozdziałem 80120 – Licea ogólnokształcące 
(zwiększenie) o kwotę 6.778 zł, 

3. Koniecznością zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej planu wydatków 
przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych. W 
związku z pismem znak:EK.3011/71/06 Uchwałą Nr 1/2006 Zarządu Powiatu w 
Gryfinie z dnia 07 grudnia 2006 r. dokonano zwiększeń planów wydatków na 
w/w cel klasyfikując plany wydatków w głównych działach jednostek. Niniejszą 
uchwałą dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek klasyfikując 
wydatki na dokształcanie odpowiednio w rozdziałach 80146 – Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli w kwocie 62.095 zł oraz 85446 – Dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.755 zł. 

 

4. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w sprawie przesunięcia kwot 
wydatków własnych pomiędzy rozdziałami (druk nr 7/5). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia kwot wydatków własnych pomiędzy rozdziałami. 
 

5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie  
w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2006 r. (druk nr 8/5). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2006 r. 
 

6. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie uzupełnienia 
wniosku z dnia 15.11.2006 r. w sprawie środków niewygasających (druk nr 
9/5). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie  
w sprawie uzupełnienia wniosku z dnia 15.11.2006 r. w sprawie środków 
niewygasających. Zarząd uznał, że wniosek ten jest bezzasadnym gdyż  
na posiedzeniu nr 3/III/2006 w dniu 19.12.2006 r. wniosek o postawieniu kwoty  
w wysokości 85.000 zł został rozpatrzony negatywnie.  
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7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia wydatków 
budżetowych na rok 2006 (druk nr 10/5). 

 

W związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył 
wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia wydatków 
budżetowych na rok 2006.  
 

8. Pismo Dyrektora DPS w Dębcach informujące o nieprzekazaniu przez Wydział 
Finansowy Starostwa Powiatowego środków przyznanych na rok 2006 (druk nr 
11/5). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora DPS w Dębcach informującym o 
nieprzekazaniu przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego środków 
przyznanych na rok 2006. 
 

9. Omówienie autopoprawek Zarządu do projektów uchwał Rady Powiatu 
będących przedmiotem obrad III sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  

 

Zarząd omówił autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu będących 
przedmiotem obrad III sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
W tym momencie Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach  

do godz. 16.00 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 4/5). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006, która jest konsekwencją uchwały  
Nr III/30/2006 r. Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.12.2006 r.  
  

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 5/5). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006, która jest konsekwencją uchwały  
Nr III/35/2006 r. Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.12.2006 r.  
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego (druk nr 6/5). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaciągnięcia kredytu bankowego? 



 4

Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymał się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego.  
 

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   ____________________ 

 


