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Protokół nr 108/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 13 listopada w godz. od 800 do 1130 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 – Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty: 
- Przyjęcie projektu porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie w Likwidacji wobec wierzyciela - firmy Esculap 
(druk nr 1a/108). 
- Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. zawarcia 
porozumienia z firmą ELEKTUS w/s spłaty zadłużenia Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 1b/108). 

  

 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
 - zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 107/III/2008 z 6 listopada 2008 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji 
ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009 (druk nr 1/108). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie zatwierdził Aneks nr 1 do arkusza 
organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na rok 
szkolny 2008/2009, który w ogólnym rozliczeniu zwiększa liczbę 
realizowanych zajęć dydaktycznych o 20,15 godz. Wzrost liczby 
godzin, został spowodowany utworzeniem, na wniosek dyrektora 
placówki, dodatkowego oddziału klasy pierwszej technikum 
ekonomicznego. Powyższy aneks uwzględnia ogółem 31 oddziałów,  
w tym 2 dla dorosłych. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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2. Przyjęcie projektu porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie w Likwidacji wobec wierzyciela - 
firmy Esculap  (druk nr 1a/108). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia   
w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w Likwidacji wobec wierzyciela Zakładu firmy Aesculap 
Chifa Sp. z o.o. z Nowego Tomyśla w kwocie 34 546,66 zł. 
 
3. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

dot. zawarcia porozumienia z firmą ELEKTUS w/s spłaty 
zadłużenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1b/108). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem porozumienia w sprawie spłaty 

zadłużenia przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wobec 
wierzyciela Zakładu firmy ELEKTUS S.A. z Lublina. Zarząd 
postanowił, że decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie  
w późniejszym terminie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji 
zadań własnych oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2008 (druk nr 2/108). 

 
 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 
500,00 zł planu dochodów oraz planu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2008 w związku z wypracowaniem ponadplanowych 
dochodów. 
 
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji 
zadań własnych oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2008 (druk nr 3/108). 

 
 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 
955,00 zł planu dochodów oraz planu wydatków budżetowych 
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jednostki na rok 2008 w związku z wypracowaniem ponadplanowych 
dochodów. 
 
6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 4/108). 
 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie łącznej 
kwoty w wysokości 130 030,55 zł pomiędzy działami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r.  
 
7. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s wsparcia finansowego przy organizacji warsztatu 
konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla potrzeb OSP  
z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/108). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił, że wniosek Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie rozpatrzy  
w późniejszym terminie po zapoznaniu się z pismem Komendanta 
skierowanym do Zarządu Powiatu z prośbą o wystąpienie  
do Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę przeznaczenia 
środków w obrębie przyznanego planu finansowego jednostki  
na 2008 r. 
 
8. 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 6/108). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5 osób, 
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. 
 
9. Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. (druk 

nr 7/108). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2009?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2009 rok, który zostanie przedłożony Radzie Powiatu 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie. 
Zarząd ustalił: 
- dochody Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. na kwotę 61 234 385,00 zł. - 
wydatki Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. na kwotę  63 734 385,00 zł.              
  Planowany w roku 2009 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego 
ustalony jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej 
wysokości wydatków oszacowany został na poziomie 2 500 000,00 zł. 
Źródło pokrycia deficytu stanowić będzie transza kredytu 
konsolidacyjnego.  
 
10. 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 …………………………….. 


