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Protokół nr 54/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 grudnia 2011 r. w godz. od 815 do 1135 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 uzupełniony o następujący punkt: 
 - Wniosek Zarządu Powiatu do Komisji Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii 

w/s zmiany przeznaczenia rezerw celowych (druk nr 21/54). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 53/IV/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 
(druk nr 1/54). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie” rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu, po sprawdzeniu 
kosztów i możliwość zamontowania fabrycznie instalacji gazowej.    
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie stałych 
prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 2/54). 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy WISAG 
POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 
217 865,04 zł brutto /12 m-cy. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.25.2011.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
3. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatrzenia ofert  

i podpisania umowy na „Dostawę sprzętu komputerowego” (druk 
nr 3/54). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki 

– Waldemar Trzeciak. 

 
Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, po rozpatrzeniu 

ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 
Unizeto Technologies S.A. ze Szczecina na zakup i dostawę sprzętu 
komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie za kwotę 
36 641,70 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Referatowi „I”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 
Waldemar Trzeciak. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. I LO (druk nr 4/54). 

 
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 oraz z orzeczeniem Nr 44/11/12  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
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zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I LO  
w wymiarze 16 godzin tygodniowo od dnia 02.01.2012 r. do dnia 
29.06.2012 r., które należy zakończyć przeprowadzeniem testu 
kompetencyjnego. Wykonanie powyższego zadania powierza się 
Wydziałowi „EK” oraz Dyrektorowi szkoły.  
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu do umowy zawartej ze Spółdzielnią 
Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdrój w związku ze 
świadczeniem usług zimowego utrzymania dróg powiatowych (druk 
nr 5/54). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami dot. podpisanie Aneksu do umowy zawartej  
ze Spółdzielnią Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdrój  
w związku ze świadczeniem usług zimowego utrzymania dróg 
powiatowych rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu, po przedstawieniu 
kalkulacji kosztów przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie 
wstępnej na zimowe utrzymanie dróg. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot.: 
 - zapewnienia o oddaniu w dzierżawę na rzecz Spółki „Szpital 
 Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 
 nieruchomości zabudowanych  stanowiących własność 
 Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie 
 działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 
 - przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
 w/s wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze 
 bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
 własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na 
 prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń 
 zdrowotnych (druk nr 6/54). 



 4

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie pisma zapewniającego o oddaniu na okres 30 lat  
w dzierżawę na rzecz Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie nieruchomości zabudowanych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych.  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze 
bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze  bezprzetargowej, umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat,  
w drodze  bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” 
(druk nr 7/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
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z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750-
Administracja publiczna. Zwiększa się o 10 240,00 zł paragraf 6060-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 
nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16D, został rozłożony na raty, do 
których należy doliczyć odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank Polski), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków bieżących. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „GN”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 8/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 
75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 2 900,00 zł. 
Kwota zwiększenia stanowi środki na wynagrodzenia bezosobowe dla 
pełnomocnika ds. dyskryminacji kobiet. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” oraz „OR”. 
 
9. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/54). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu 
Informatyki, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków bieżących 
o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do rozbudowy 
sieci komputerowej w Starostwie, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wydatków inwestycyjnych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz  Referatowi „I”. 
 
10. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 10/54). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu 
Informatyki, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków bieżących 
o 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za usługę przeniesienia 
sprzętu sieciowego i serwerów w Wydziale Komunikacji i Transportu, 
w związku ze zmianą lokalizacji Wydziału, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz  Referatowi „I”. 
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11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 11/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów o 48 146,79 zł w związku z wykonaniem dochodów 
większych niż zaplanowano m. in. z usług za wyżywienie  
i zakwaterowanie, odsetek bankowych, różnic kursowych, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 700-Gospodarka 
mieszkaniowa o 40 203,58 zł i zwiększeniu planu wydatków  
o 7 943,21 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
12. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 12/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń o 22 315,38 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 
4210-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego). 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 13/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów jednostki o 4 593,19 zł w związku  
z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na 
zakup materiałów i wyposażenia. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 14/54). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze  
o 12 700,00 zł, w planie wydatków na realizację projektu 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”  
o 31 000,00 zł i w planie wydatków na realizację zadań zleconych  
w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  
o 373,71 zł, w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 15/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 88 224,18 zł  
w związku z mniejszymi płatnościami dla innych powiatów na 
utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i w rodzinach zastępczych, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu dochodów ze sprzedaży mienia. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi 
jednostki. 

 
16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 16/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów (odsetki od zaległości, odsetki bankowe, wynagrodzenie 
płatnika z tytułu terminowych wpłat PIT) i wydatków jednostki  
o 597,10 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 17/54). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
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w planie wydatków o 18 000,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi środki 
na wynagrodzenia osobowe pracowników. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk  
nr 18/54). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 176/2011 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039 (druk  
nr 19/54). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2011 – 2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w 
Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2011 rok (druk nr 20/54). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok, do którego zostały 
wprowadzone poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawkami projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
21. Wniosek Zarządu Powiatu do Komisji Budżetu i Gospodarki  

o wydanie opinii w/s zmiany przeznaczenia rezerw celowych (druk 
nr 21/54). 

 
W budżecie Powiatu Gryfińskiego utworzone zostały, zgodnie  

z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zmianami) rezerwy 
celowe na zabezpieczenie wydatków o charakterze jednorazowym, 
związanych z wypłatą nagród jubileuszowych, planowanych odpraw 
emerytalnych pracowników szkół i placówek oświatowych, a także 
mających na celu zabezpieczenie skutków planowanych regulacji 
wynagrodzeń nauczycieli w 2011 r.  Analizując wykorzystanie ujętych 
w budżecie Powiatu Gryfińskiego rezerw celowych, Zarząd Powiatu 
proponuje przeznaczyć na inne cele środki w wysokości: 

1) w dziale 801, rozdziale 80195  200 000,00 zł, 
2) w dziale 854, rozdziale 85495  39 000,00 zł. 
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Uwolnione z rezerw celowych środki przeznaczone zostaną na 
zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania ze sprzedaży 
mienia powiatowego. Prowadzone systematycznie w 2011 r. próby 
sprzedaży nieruchomości powiatowych nie przyniosły oczekiwanych 
efektów. Pomimo kilkukrotnie organizowanych przetargów, 
ogłaszanych rokowań oraz wpłaty przez ewentualnego nabywcę 
wymaganego wadium – nie dokonana planowanych sprzedaży.  
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XI sesji Rady Powiatu. 
2. Zarząd zapoznał się z informacją Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie RDW w Chojnie dot. stanu zaawansowania prac oraz 
terminu zakończenia inwestycji związanej z przebudową mostu na Odrze 
Zachodniej (Gryfino - Mescherin).  

3. Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Konwentu Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie algorytmu podziału środków finansowych 
Funduszu Pracy na rok 2012. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 54/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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