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Protokół nr 91/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 22 lipca w godz. od 800 do 900 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Wicestarosta Jerzy 
Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty bez zmian.  
3. Protokół Nr 90/III/2008 z dnia 16 lipca został przyjęty jednogłośnie (3 - za,  

0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  
 

 

       W związku z określeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wysokości dofinansowania na remonty z rezerwy subwencji oświatowej 
w kwocie 105 570,00 zł Zarząd jednogłośnie  unieważnił swoją decyzję 
podjętą na 90 posiedzeniu w dniu 16 lipca 2008 r. odnośnie wniosku 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki  
na 2008 r. – druk nr 12/90. Zwiększenie planu wydatków na 
wynagrodzenia osobowe nastąpi poprzez przesunięcie w budżecie 
jednostki kwot pomiędzy wydatkami na remonty a wydatkami na 
wynagrodzenia osobowe, poprzez odpowiednie zmniejszenie tych 
pierwszych.   
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami (druk nr 1/91). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami poprzez zmniejszenie  
planu wydatków przeznaczonych na likwidację barier funkcjonalnych 
o kwotę 25 000,00 zł i zwiększenie planu wydatków o tę samą kwotę  
z przeznaczeniem na turnusy rehabilitacyjne. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 2/91). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 3/91). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
4. Wniosek Skarbnika Powiatu zawierający sprawozdanie  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2008 r. 
(druk nr 4/91). 

 
 Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd zapoznał się ze 
sprawozdaniem z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I 
półrocze 2008 r. i przyjął je bez uwag. W/w sprawozdanie zostanie 
przedstawione Radzie Powiatu na najbliższej sesji.  
  
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działki 247/8, położonej w Daleszewie w kwocie 
1 300 000,00 zł.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

6. Informacja Likwidatora SPZZOZ dot. podpisania umowy  
w sprawie spłaty należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z tytułu składek od wynagrodzeń pracowniczych (druk nr 6/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
 Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie  
dot. podpisania przez Likwidatora umowy Nr 14 z dnia 28 lipca b.r.  
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie spłaty w 60 ratach 
należności ZUS z tytułu składek od wynagrodzeń pracowniczych  
i przyjął ją bez uwag. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     

 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


