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Protokół nr 56/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 13 listopada 2007 r. w godz. od 800 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 (lista obecności 
– zał. nr 1). 

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o zasadach 
zlecania zadań publicznych organizacjom oraz wykaz zgłoszonych propozycji zadania 
priorytetowego  do Programu współpracy na rok 2008 (druk nr 6/56). 

 - Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ze spotkania 
 z przedstawicielami Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie (druk nr 7/56).  
 - Podpisanie umowy z PUK Sp. z o.o. w Gryfinie na wykonanie zadania pn.: „Zimowe 
 utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007/2008 na terenie gmin: Gryfino i Stare 
 Czarnowo” (druk nr 8/56). 
3. Protokół Nr 55/III/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 

0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007(druk nr 1/56). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2007?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 

 
2. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok (druk 
nr 2/56). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok?  
Za - 5 osób,  
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Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok. 
 
3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju  

ws. zwiększenia budżetu placówki po stronie dochodów i wydatków 
(druk nr 3/56). 

 
  Zarząd postanowił, że wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu po uzupełnieniu 
przez Dyrektora wniosku o dodatkowe informacje. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu  
z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym (druk  
nr 4/56). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy 
społecznej – prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy 
społecznej – prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym. 
 
5. Informacja Dyrektora PUP w Gryfinie n/t działań jednostki 

skierowanych do osób niepełnosprawnych (druk nr 5/56). 
 
  Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie n/t podejmowanych działań jednostki skierowanych  
do osób niepełnosprawnych. 
 
6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

o zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom zawierająca wykaz 
zgłoszonych propozycji zadania priorytetowego  do Programu 
współpracy na rok 2008 (druk nr 6/56). 
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  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki o zasadach zlecania zadań publicznych 
organizacjom jak również z wykazem zgłoszonych propozycji zadania 
priorytetowego do Programu współpracy na rok 2008. 
 
7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

ze spotkania z przedstawicielami Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie 
(druk nr 7/56).  

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki ze spotkania z przedstawicielami Zarządu 
Oddziału ZNP w Gryfinie, którego, tematem były uzgodnienia  
dot. zmiany Regulaminu wynagradzania na rok 2008 dla nauczycieli szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Zarząd jednogłośnie nie 
wyraził zgody na zwiększenia stawek dodatków funkcyjnych dla 
wychowawców klas oraz opiekunów stażu jak również na zwiększenie 
stawek dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na wszystkich poziomach  
o 1%.   

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

umowy z PUK Sp. z o.o. w Gryfinie na wykonanie zadania pn.: „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007/2008 na terenie gmin: 
Gryfino i Stare Czarnowo” (druk nr 8/56). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami podpisał umowę Nr ZD/21E/07 z PUK Sp. z o.o.  
w Gryfinie na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie 2007/2008 na terenie gmin: Gryfino i Stare 
Czarnowo”. 
 
9. Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok. 

 
 Zarząd przyjął projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, 

który zostanie przedłożony Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w ustawowym terminie. Zarząd ustalił: 

- dochody Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. na kwotę 54 617, 032,00 zł.  
- wydatki Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. na kwotę  60 404,357,00 zł.              

Planowany w roku 2008 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego ustalony 
jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości 
wydatków oszacowany został na poziomie 5 787 325,00 zł. Źródło pokrycia 
deficytu stanowić będzie planowana nadwyżka wolnych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Gryfińskiego, 
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wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytu 
konsolidacyjnego.  
 
10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, w którym Dyrektor informuje, iż zlecenie zadania w zakresie 
prowadzenia przez Stowarzyszenia „Dom z Sercem” oraz „Pod Dębami” Domów Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju i w Dębcach jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 
2. Zarząd zapoznał się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie dwóch 
nieużytkowanych i mocno zniszczonych budynków gospodarczych usytuowanych na działce 
147/1 położonej w Chojnie Obręb-2 przy ul. Szkolnej 13, będącej wraz z budynkami 
własnością Gminy Chojna. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski     ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler                  ____________________ 
           Członek Zarządu          - Jan Podleśny            ____________________      
  Członek Zarządu            - Maciej Racinowski     ____________________ 

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


