
Protokół nr 10/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 stycznia 2007 r. od 800 do 1330 oraz 22 stycznia 2007 r. od 900 do 1200 
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. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - załącznik nr 2). 
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, 
których są dysponentami na rok 2007 w Gryfinie (druk nr 1/10). 

 

Zarząd omówił uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji  
i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których  
są dysponentami na rok 2007 w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w 
planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2007 w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian  
w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2007  
w Gryfinie. 
 

2. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami 
na rok 2007 (druk nr 2/10). 

 

Zarząd omówił uchwałę w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami na rok 
2007. 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zdań zleconych ustawami na rok 2007. 
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3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/10). 

 

Zarząd omówił uchwałę w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 i zobowiązał Skarbnika Powiatu do 
wprowadzenia poprawek w planie finansowym zgodnie z ustaleniami Zarządu 
Powiatu.  
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
W tym momencie Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach do dnia 22 stycznia 2007 r. 

do godz. 9.00 
 

4. Wniosek Kontrolera Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w sprawie: 
a) Zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych powyżej planu wydatków  

w okresie od początku roku do 30 września 2006 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w Mieszkowicach w Powiatowym 
Zarządzie Dróg z siedzibą w Baniach, 

b) Przekroczenie planowanej kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie 
finansowym w okresie od początku roku do 30 września 2006 r. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach (druk nr 4/10). 

 

 Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Kontrolera 
Wewnętrznego Starostwa Powiatowego - w związku z wystąpieniem Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 
wymagalnych powyżej planu wydatków w okresie od początku roku do 30 
września 2006 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w 
Mieszkowicach w Powiatowym Zarządzie Dróg z siedzibą w Baniach oraz 
przekroczenia planowanej kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie 
finansowym w okresie od początku roku do 30 września 2006 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 

 Zarząd w drodze głosowania, jednogłośnie zobowiązał Kontrolera 
Wewnętrznego Starostwa Powiatowego do sporządzenia zgodnie z wymogami 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
projektu zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez następujących kierowników 
jednostek organizacyjnych: 

1. Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, 
2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,  
3. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 
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5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upoważnień kierownikom powiatowych 
służb, inspekcji i straży orz jednostek org. powiatu do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk nr 5/10). 

 

Zarząd wprowadził poprawki do uchwał w sprawie udzielenia upoważnień 
kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży orz jednostek org. powiatu do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwał Zarządu w sprawie upoważnień kierownikom 
powiatowych służb, inspekcji i straży orz jednostek org. powiatu do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnień kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży orz jednostek 
org. powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Głównego 
Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa 
Powiatowego, funduszy celowych (druk nr 6/10). 

 

Zarząd wprowadził poprawkę do uchwały w sprawie upoważnienia 
Głównego Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na 
rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa 
Powiatowego, funduszy celowych. 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Głównego 
Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki 
budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia Głównego Księgowego do dysponowania środkami 
zgromadzonymi na rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki 
budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych. 
 

7. Wniosek w sprawie: 
− Informacji dot. nieprzekazania dochodów budżetowych na rachunek 

budżetu Powiatu przez Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie i Dyrektora 
DPS w Trzcińsku Zdroju, 

− Zgodnego ujęcia operacji finansowych w księgach rachunkowych w/w 
jednostki organu finansowego kwot wynikających z rozliczeń w sprawie jw. 
(druk nr 7/10). 
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Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie: 
a) Informacji dot. nieprzekazania dochodów budżetowych na rachunek 

budżetu Powiatu przez Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie i Dyrektora 
DPS w Trzcińsku Zdroju, 

b) Zgodnego ujęcia operacji finansowych w księgach rachunkowych w/w 
jednostki organu finansowego kwot wynikających z rozliczeń w sprawie jw. 

 

 Zarząd zobowiązał Kontrolera Wewnętrznego Starostwa Powiatowego do 
sporządzenia zgodnie z wymogami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, projektu zawiadomienia do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
przez Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie i Dyrektora DPS w Trzcińsku 
Zdroju. 
 

 Zarząd wyraził zgodę na zaliczenie i zgodne ujęcie operacji finansowych w 
księgach rachunkowych pod datą 31.12.2006 r. (kompensata należności i 
zobowiązań) w jednostkach określonych w pkt 1 i w organie finansowym 
polegające na: 
a) w jednostkach : 

− uznaniu konta 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych” - tytułem 
zaliczenia środków na wydatki w kwocie 3.915 zł - DPS Trzcińsko - Zdrój, 

− obciążeniu konta 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych” - tytułem 
zaliczenia „odprowadzenia” dochodów budżetowych w kwocie 176.879 zł. - 
DPS Nowe Czarnowo. 

b) w organie finansowym: 
− obciążeniu konta 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych” tytułem 

zaliczenia środków na wydatki i uznaniu konta 222 - Rozliczenie dochodów 
budżetowych” tytułem „odprowadzenia” zrealizowanych dochodów 
budżetowych w kwotach 3.915 zł i 176.879 zł.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Wicestarosta - Jerzy Miler 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia: 
− Trybu postępowania - zapytanie o cenę, 
− Wartości szacunkowej, 
− Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro w trybie zapytania o 
cenę inwestycji polegających na termomodernizacji jednostek powiatowych 
(druk nr 8/10). 

 

 Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych tryb postępowania - zapytanie o cenę, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro  
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w trybie zapytania o cenę inwestycji polegających na termomodernizacji 
jednostek powiatowych. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych budynków i 
wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju” oraz „Docieplenia 
przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji wraz z kolorystyką - termomodernizacja jednostki powiatowej 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie”? 
Za - 3 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji 
- termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju” 
oraz „Docieplenia przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji wraz z 
kolorystyką - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno 
- Pedagogiczna w Gryfinie” 
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu powrócił Wicestarosta - Jerzy Miler 
 

9. Informacja Geodety Powiatowego na temat rzeczowego zakresu wydatków  
w ramach kwot zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2007 (druk  
nr 9/10). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Geodety Powiatowego na temat 
rzeczowego zakresu wydatków w ramach kwot zaplanowanych w projekcie 
budżetu na rok 2007. 
 

10. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s realnego 
zagrożenia funkcjonowania szpitala powiatowego w świetle wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwość zajmowania w 100% kont 
bankowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 
10/10). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w/s realnego zagrożenia funkcjonowania szpitala powiatowego  
w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwość zajmowania 
w 100% kont bankowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. 
 

11. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na temat likwidowanego 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 11/10). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
na temat likwidowanego SPZZOZ w Gryfinie.  

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do wystąpienia  
z pismem do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
określenia prac nad sposobem i terminem przejęcia przez Szpital Powiatowy w 
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Gryfinie archiwalnej dokumentacji pacjentów, która obecnie pozostaje w 
zasobach archiwalnych likwidowanego SPZZOZ w Gryfinie. 
 

12. Pismo Pracowników Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o spotkanie na 
temat dalszego funkcjonowania zakładu (druk nr 12/10). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem pracowników Powiatowego Zarządu Dróg  
z prośbą o spotkanie na temat dalszego funkcjonowania zakładu. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że takie spotkanie odbędzie się  
25 stycznia 2007 r. o godz. 7.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.  
 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania 
statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie (druk nr 13/10).  

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.  
 

Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie powołania zespołu 
mającego na celu przygotowanie szczegółowego planu przedsięwzięć naprawczych wraz z wyliczeniem efektów 
finansowych oraz szczegółowym harmonogramem jego wprowadzenia, który będzie dołączony do wniosku o pożyczkę z 
budżetu państwa na obsługę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie-w likwidacji? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu mającego 
na celu przygotowanie szczegółowego planu przedsięwzięć naprawczych wraz z 
wyliczeniem efektów finansowych oraz szczegółowym harmonogramem jego 
wprowadzenia, który będzie dołączony do wniosku o pożyczkę z budżetu państwa 
na obsługę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie-w likwidacji.  

 

Zarząd spotkał się z Dyrektorem oraz Główną Księgową Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w celu omówienia sytuacji finansowej 
placówki. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokolant Marcin Wegner__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 


