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Protokół nr 8/IV/2011 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 W dniu 20 stycznia 2011 r. w godz. od 800 do 1200  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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 7/IV/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie 
na 2011 r. (druk nr 1/8).  
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2011 r. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 2/8).  
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2011 r.? 
 



 2

Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. 
(druk nr 3/8).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na  
2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2011 r. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 

zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom 
powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście 
poniesionych (druk nr 4/8). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków 
rzeczywiście poniesionych, do którego wprowadzono poprawkę 
polegającą na zmianie zapisów w § 5 ust. 2 „Ustala się stawkę za jeden 
kilometr przebiegu dla pojazdu…”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach 
wydatków rzeczywiście poniesionych. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
(druk nr 5/8). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu Pomerania. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Gryfińskiego Domu Kultury o udzielenie 
dotacji na organizację V Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży 
WŁÓCZYKIJ (druk nr 6/8).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać 
dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Gryfińskiego Domu Kultury na 
realizację V Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „WŁÓCZYKIJ” 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s ustalenia dotacji na 2011 rok dla Gminy Gryfino  
i Gminy Chojna na realizację powierzonych zadań publicznych  
w zakresie prowadzenia bibliotek oraz kultury fizycznej (druk  
nr 7/8). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd większością głosów ustalił dotacje 
na rok 2011 dla: 

- Gminy Gryfino na realizację powierzonego zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 8000,00 zł; 
w zakresie kultury fizycznej 90 000,00 zł.  

- Gminy Chojna na realizację powierzonego zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 8000,00 zł. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
8. Wniosek Audytora Wewnętrznego w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli problemowej, przeprowadzonej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz w Wydziale Finansowo-
Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia  
05 stycznia 2011 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do 
Dyrektora kontrolowanej jednostki (druk nr 8/8). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Audytora Wewnętrznego 

przyjął jednogłośnie protokół z dnia 05 stycznia 2011 r.  
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz w Wydziale Finansowo-
Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie 
prawidłowości realizacji umowy do projektu „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” 
oraz skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do 
kierownika jednostki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział 
Finansowo-Księgowy do: 

- wystąpienia z pismem do kierowników jednostek, w którym 
przypomina się, iż każda wniosek o płatność dot. środków unijnych 
powinien być zgodny ze schematem obiegu dokumentów i polityką 
rachunkowości obowiązującą w danej jednostce, 

- przygotowania procedur przy realizacji wniosków z udziałem 
środków unijnych oraz wzoru dyspozycji przy przekazywaniu środków 
finansowych zgodnie z montażem finansowym. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej do III rokowań na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 9/8). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Zarząd ustalił cenę wywoławczą w wysokości 158 111,00 zł do III 
rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko-
Zdrój. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do III rokowań na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 20/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej do III rokowań na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko-Zdrój. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
10. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2011 (druk nr 10/8). 

 
W projekcie Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, Zarząd 
Powiatu w Gryfinie jednogłośnie wprowadził następujące 
autopoprawki: 
  
I. Projekt uchwały budżetowej 
 

1. Zmiany w zakresie dochodów 
 

Wielkości planowane uległy zmianie w zakresie klasyfikacji 
budżetowej. Jest to konsekwencją dokonanej interpretacji przepisów 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak też zmiany Rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz.U. 2010, Nr 38, poz. 207 ze zmianami), 
podpisane 1 grudnia 2010 i opublikowane w Dzienniku Ustaw 
13.12.2010 r.  
 Włączone zostały do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 r. 
program z udziałem środków zewnętrznych – Minimalizacja 
wykluczenia społecznego, realizowany we współpracy z gminami przez 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz dotacje pozyskane  
z innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólną realizację 
zadań z zakresu drogownictwa. Dostosowano do zapisów umowy oraz 
rzeczywistej realizacji w 2010 r. dochody związane z realizacją 
inwestycji na drodze powiatowej Bartkowo - Gajki. 

Zaplanowano również dochody z tytułu objęcia Powiatu 
Gryfińskiego Planem B, a także zwrot środków z tytułu zapłaty przez 
Powiat Gryfińskie odszkodowania za nieprawidłowy odbiór porodu. 

Zwiększono również dochody z tytułów, których analiza 
realizacji w 2010 r. daje podstawy do zwiększenia kwot w roku 
bieżącym. 

W wyniku dokonanych zmian planowane na 2011 r. dochody 
wynoszą 68 288 080,39 zł, z czego: 

- dochody bieżące stanowią kwotę 62 114 670,39 zł, 
- dochody majątkowe stanowią kwotę 6 173 400,00 zł. 
 

2. Zmiany w zakresie wydatków 
 

Zmiany planowanych do realizacji w 2011 r. wydatków wynikają 
ze zmiany klasyfikacji budżetowej, włączenia zadań do budżetu 
związanych z realizacją przy współfinansowaniu zewnętrznym – 
Minimalizacja, dotacje związane z zadaniami z zakresu drogownictwa 
oraz określeniem stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych przy 
uwzględnieniu prac wykonanych w 2010 r.  
 
W wyniku dokonanych zmian planowane do realizacji w 2011 r. wydatki 
wynoszą 70 088 070,39 zł, z czego: 
- wydatki bieżące stanowią kwotę 58 184 609,39 zł,  
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 903 461,00 zł. 
 

3. Wynik budżetowy 
 

Planowany wynik budżetowy, rozumiany jako różnica między 
planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami ustalony został 
jako deficyt w wysokości 1 800 000,00 zł. Źródła jego sfinansowania 
stanowiła będzie nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki. 

Planowany wynik operacyjny, rozumiany jako różnica między 
bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami stanowi nadwyżkę 
operacyjną na poziomie 3 930 061,00 zł. 

 
Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia nie przekraczają 

maksymalnych wartości. 
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Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. określa: 

Dochody w wysokości 68 288 070,39 zł, 

Wydatki w wysokości 70 088 070,39 zł, 

Deficyt w wysokości 1 800 000,00 zł,  

Przychody w wysokości 3 700 000,00 zł, 

Rozchody w wysokości 1 900 000,00 zł. 
 
11. Spotkanie z Prezesem Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w 

Gryfinie. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Prezes Zarządu Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w  Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk. 

 

Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie 
przedstawił  cele i priorytety rozwoju Szpitala oraz działania, które 
Szpital powinien podjąć, aby zapewnić ten rozwój. Głównym jego 
elementem jest poszerzenie zasięgu działania Spółki na terenie 
powiatu, co pozwoli na zawarcie korzystniejszych kontraktów  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 
O godz. 1120 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach, która 

trwała do godz. 1140. W tym czasie odbyło się I/2011 posiedzenie 
Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Gryfinie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Zarząd zobowiązał Prezesa Spółki do przygotowania i przedłożenia 

do dnia 25 lutego 2011 r. materiałów zawierających cele i priorytety 
rozwoju Szpitala jak również sprawozdanie z jego działalności, które 
zostanie przedłożone Radnym Rady Powiatu na posiedzeniach komisji. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Prezes Zarządu Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w Gryfinie  – Jerzy Piwowarczyk. 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 8/IV/2011. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

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

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


