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Protokół nr 2/II/2002  
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 
 W dniu 27 listopada 2002 r. w godzinach od 1000 do 1500 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16 D. 
 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De 

La Torre. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał.       
nr 1). 

2. Zarząd przyjął protokół nr 1/II/2002 z dnia 20 listopada 2002 r.  
3. Zarząd określił odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Powiatu z ostatniej sesji. 
4. Zarząd określił odpowiedzialnych za udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 

Przewodnicząca Zarządu: W związku z tym, że interpelacja Pani Aleksandry Zielińskiej w sprawie PCK 
dotyczy finansów, proszę Skarbnika Powiatu o napisanie odpowiedzi. Innych wniosków radnych na 
ostatniej sesji nie było.  

 
II. PION WICESTAROSTY - JÓZEFA RUCIŃSKIEGO. 
1. Wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie o wyrażenie 

zgody na odpłatny podnajem pomieszczeń dla PCPR oraz Rzecznika 
Praw Konsumentów (zał. nr 1/WSP/2). 

 
Pan A. Nycz: Wicestarosta jest jeszcze nie do końca wprowadzony we wszystkie sprawy, więc chciałbym 
referować ten temat. Część budynku Starostwa - znajdującego się w Chojnie przy ul. Dworcowej przeznaczona 
jest pod działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Decyzją Zarządu, Rzecznik Praw Konsumenta 
przyjmuje tam raz w tygodniu. Oprócz tego funkcjonuje tam filia PCPR. Zwracają się oni o podnajem 
pomieszczeń od PPP. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zaopiniował ten wniosek pozytywnie. 
PCPR i Rzecznik Praw Konsumentów zwracaliby pieniądze za media.  
 
Skarbnik: W tej chwili te umowy są nieuregulowane. Po uregulowaniu możemy za to zapłacić.  
 
Pani D. Bus: Nie rozumiem tu czegoś. Te wszystkie jednostki są nasze, budynek jest nasz. Dlaczego to robimy? 
 
Przewodnicząca Zarządu: To jest przekładanie budżetowych pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Pomiędzy PPP a 
PCPR powinna być podpisana umowa o bezpłatne użytkowanie pomieszczeń. 
 
Wicestarosta: Tak, ale w takim wypadku jedna jednostka mogłaby mieć pretensje, że finansuje działalność 
drugiej jednostki, mimo że obydwie mają swoje środki.  
 
Pan B. Paulski: PPP dostała budżet i pomieszczenia zanim ulokowaliśmy tam PCPR i Rzecznika Praw 
Konsumentów. PPP nie korzysta z pomieszczeń zajmowanych przez te jednostki a mimo to ponosi koszty z tego 
tytułu. Powinniśmy albo nie obciążać ich kosztami za te pomieszczenia, albo pozwolić im odzyskać je od tych 
lokatorów.  
 
 W tej części posiedzenia wziął udział Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Pan 
Eugeniusz Niedzielski. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Wydaje mi się, że jest to zupełnie niepotrzebna komplikacja. 
 
Pan B. Paulski: PPP ma 418 m2 do rozliczenia i to ma w budżecie. Za prąd i telefon mogą być ewentualnie 
jakieś opłaty z tytułu obecności tam PCPR i Rzecznika Praw Konsumentów. Są to jednak niewielkie pieniądze. 
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Pani D. Bus: Proponuję, aby wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chojnie rozpatrzyć 
negatywnie.     
 
Przewodnicząca Zarządu: Uważam, że PPP w Chojnie z PCPR i Rzecznikiem Praw Konsumentów, powinna 
łączyć umowa o nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, bez dodatkowego naliczania kosztów za media. Są to 
jednostki budżetowe i my je finansujemy. Kto jest za takim rozwiązaniem tej sprawy? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie o wyrażenie zgody na odpłatny 
podnajem pomieszczeń dla pracowników PCPR oraz Rzecznika Praw 
Konsumentów. 
 
2. Sprawa użyczenia przez Urząd Marszałkowski nieruchomości położonej 

w Chojnie w celu zlokalizowania Oddziału Ratownictwa Technicznego 
(zał. nr 2/WSP/2). 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: Powstał pomysł, utworzenia Oddziału Ratownictwa 
Technicznego na terenie miasta Chojna. Część nieruchomości będącej własnością Województwa 
Zachodniopomorskiego zajmuje Pogotowie Ratunkowe na zasadzie użyczenia. Urząd Marszałkowski wydzielił 
działkę. Podjęto uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przejścia tej działki przez Powiat 
Gryfiński. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego użyczenia tej 
nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego. Proponuję przejąć tą działkę w nieodpłatne użytkowanie i 
ponowić wniosek o przejęcie jej na własność Powiatu. 
 
Pan B. Paulski:  Stałby tam wóz ratownictwa przeniesiony z Gryfina. Koszty utrzymania poniosłaby Straż 
Pożarna, ale nie do końca. Garaż, w którym będzie stał ten samochód, jest po Wojewódzkim Zarządzie Dróg. 
Decyzją Dyrektora Pałki z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia, strażacy tam zatrudnieni, będą mogli korzystać z 
zaplecza socjalnego pogotowia. Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie wystąpił do nas o 100.000 zł. na 
zagospodarowanie dwóch wiat pod garaże dla wozów bojowych. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Podejmujemy uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia w użyczenie w/w 
nieruchomości, jednocześnie ponawiamy prośbę do Sejmiku Województwa o jej nabycie. Kto jest za podjęciem 
uchwały o takiej treści? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie podpisania umowy użyczenia z 
samorządem województwa zachodniopomorskiego w sprawie użyczenia 
Powiatowi Gryfińskiemu, nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. 
Polnej 2. 
 
3. Wniosek p. Rydzewskiej - Sirant o wykup lokalu mieszkalnego przy ul. 

Niepodległości 31 w Gryfinie (zał. nr 3/WSP/2).  
 
Sekretarz: Ostatnio negatywnie rozpatrzyliśmy podobne wnioski Pani Brzuchalskiej i Pani Gałek.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Pozostawianie lokali mieszkalnych w budynkach użyteczności publicznej jest 
kłopotliwe. Blokujemy sobie w ten sposób możliwość rozszerzenia jakichkolwiek funkcji danego budynku w 
przyszłości. Wobec tego, wniosek Pani Doroty Rydzewskiej - Sirant powinniśmy rozpatrzeć negatywnie. 
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Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Pani Doroty Rydzewskiej - 

Sirant o wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 31 w Gryfinie. 
 
4. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (zał. nr 4/WSP/2). 
 
Pan A. Nycz:  Domy Pomocy Społecznej opracowały tzw. programy naprawcze i Urząd Wojewódzki kontroluje 
w jakim zakresie te programy są realizowane. Z kontroli wynika, że zalecenia są realizowane na bieżąco, w 
miarę posiadanych środków. 
 
Pan B. Paulski: Proszę, aby odpowiedzialne służby przygotowały informację na Zarząd, jak jest prowadzona 
realizacja programów naprawczych. Zostaliśmy zmuszeni przez służby Pana Wojewody do opracowania tych 
programów, ale nie dostaliśmy na to środków. Musimy też ponowić monity do Wojewody o dofinansowanie na 
ten cel.  
 
 Zarząd przyjął protokół z kontroli przeprowadzonej w DPS w 
Moryniu i podjął następujące ustalenia: w związku z przyjętymi 
programami w sprawie standaryzacji w Domach Pomocy Społecznej, 
Zarząd zwraca się do PCPR o opracowanie oceny realizacji programów 
naprawczych od dnia ich przyjęcia do dnia 27.11.2002 r. z koniecznością 
przedstawienia Zarządowi wyników tej oceny. 
 
5. Sprawa ogłoszenia II przetargu na sprzedaż obiektu stanowiącego 

własność Powiatu Gryfińskiego położonego przy ul. 1 Maja 31 w 
Gryfinie (zał. nr 5/WSP/2). 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:  W chwili obecnej budynek ten jest pustostanem. Został 
on przeznaczony do sprzedaży, odbył się pierwszy przetarg. Nikt się nie zgłosił, w związku, z czym wystąpiłem 
do Zarządu z wnioskiem o ogłoszenie drugiego przetargu z zastosowaniem obniżki ceny. Przedkładam również 
projekt uchwały Zarządu w tej sprawie. 
 
Pan A. Nycz: Rozważaliśmy możliwość zamiany tego budynku na budynek, w którym mieści się obecnie 
Powiatowy Urząd Pracy. Powinniśmy wrócić do rozmowy w tej sprawie z nowym Zarządem Miasta i Gminy 
Gryfino. Alternatywą jest sprzedaż tego obiektu lub remont. 
 
Skarbnik: Chciałam zgłosić, że kwota 188.000 zł. z tytułu sprzedaży tego budynku jest zaplanowana w 
dochodach budżetu Powiatu na rok 2003.  
 
Przewodnicząca Zarządu: ile kosztuje nas utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Łużyckiej w skali 
roku? 
 
 Kierownik PUP telefonicznie (przez intercom) poinformował Zarząd, że budynek przy ul. Łużyckiej 
jest w użyczeniu i koszty jakie urząd ponosi z tytułu użytkowania, są to opłaty za energię, ścieki, ogrzewanie, 
wywóz śmieci i telefony rocznie: 35.000 zł. w Gryfinie i 43.000 zł w Chojnie. Umowa użyczenia wygasa 30 
września 2003 r. powierzchnia tego budynku wynosi 257 m2 a potrzeby PUP oceniane są na 460 m2. 
Powierzchnię 460 m2 zajmuje agenda PUP w Chojnie. 
    
Wicestarosta: Z gminą można się dogadać w sprawie tego budynku przy ul. Łużyckiej. 
 
Pani D. Bus: Powinniśmy znowu zwrócić się do gminy z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: Jestem przekonany, że nie uda nam się sprzedać tego 
budynku w drugim przetargu. 
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Wicestarosta: Wstrzymajmy się więc ze sprzedażą tego budynku i wystąpmy do gminy o zamianę na budynek 
przy ul. Łużyckiej. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Jeżeli chcielibyśmy zamienić te budynki, potrzebna będzie uchwała Rady Powiatu w 
tej sprawie. Najpierw jednak musimy ponowić zapytanie do władz gminy, czy zgodzą się na zamianę.  
 
Wicestarosta: Będziemy musieli spotkać się z Zarządem Miasta i Gminy w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca Zarządu : Zajmie się tym Wicestarosta. Mamy upoważnienie Rady Powiatu w sprawie 
sprzedaży tego obiektu. 
 
 Zarząd postanowił wstrzymać się z ogłoszeniem 2 przetargu na 
sprzedaż budynku przy ul. 1 Maja 31 i wystąpić z pismem do gminy 
Gryfino z propozycją zamiany za budynek przy ul. Łużyckiej (siedziba 
PUP). W przypadku pozytywnej odpowiedzi z UMiG Gryfino, Zarząd 
skieruje tę sprawę pod obrady Rady Powiatu.   
 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nie brał udziału w dalszej części posiedzenia.  
 
III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
 
IV. PION SKARBNIKA. 
1. Wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu w sprawie 

środków na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci - podjęcie uchwały 
Zarządu Powiatu (zał. nr 1/SK/2). 

 
Skarbnik: Zmian w planie wydatków między jednostkami dokonuje się za względu na braki środków w 
jednostkach, a nadwyżką środków w innych. I tak: 
- nadwyżkę wykazano w: 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Chojnie - 43 zł., 
- Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju - 1.134 zł., 
- Domu Pomocy Społecznej - 511 zł. 

- braki wykazano w: 
- Domu Dziecka w Binowie - 611 zł., 
- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 803 zł. 

Kwotę 224 zł. pozostawiono przy Starostwie w celu ewentualnego dofinansowania  w grudniu którejś z w/w 
jednostek. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały o takim brzmieniu? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób. 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2002 (1.688 zł.) 
 
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z 

Zarządzeniem Wojewody  - podjęcie uchwały Zarządu (zał. nr 2/SK/2). 
 
Skarbnik: Wszystkie te zadania, jest to dotacja celowa: 
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- 15.000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne, 
- 20.000 zł dla KP Straży Pożarnej na wyposażenie, 
- 55.000 zł. na edukacyjną pomoc wychowawczą (stypendia dla młodzieży wiejskiej za miesiące wrzesień - 

grudzień 2002), 
- 900 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (awans 

zawodowy nauczycieli), 
- 3.000 zł. dla PK Policji w Gryfinie na wypłaty zasiłków, 
- 13.914 zł. na oświatę i wychowanie (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 
- 129.000 zł. dla KP Policji (40.000 zł.) i KPP Straży Pożarnej (89.000 zł.) z przeznaczeniem na 

sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa, 
- 332 zł. dla Inspekcji Weterynaryjnej na zadania związane z dostosowywaniem się do wymogów Unii 

Europejskiej. 
 
Starosta: Kto jest za podjęciem w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2002 (uchwała - zał. nr ....). 
 
V. PION SEKRETARZA. 
1. Przygotowanie do II sesji Rady Powiatu w Gryfinie (zał. nr 1/SE/2). 
 
Przewodnicząca Zarządu: Otrzymali Państwo materiały z prośbą, żeby się z nimi zapoznać. Jest to propozycja 
zarówno co do tematyki, jak i co do terminu. Żeby móc pracować nad budżetem muszą się ukonstytuować 
Komisje. Na poprzednim Zarządzie omawialiśmy sprawę uchylenia uchwały przez Pana Wojewodę, a już się 
pojawił problem, gdyż 15.11.2002 r. została podpisana umowa na usuwanie i parkowanie pojazdów. Została ona 
podpisana przez Pana Starostę Szymoniaka. Był u mnie Pan Brzuskiewicz, który jest stroną tej umowy. W 
międzyczasie otrzymaliśmy informację, że mamy uchylony jeden paragraf w w/w uchwale. 
 
Pani D. Bus: Czy ta umowa ma moc prawną? 
 
Przewodnicząca Zarządu: Tak. Umówiłam się z Panem, który jest stroną w tej umowie, że skierujemy w trybie 
pilnym, uchwałę skonstruowaną zgodnie z zaleceniami Wojewody, na najbliższą sesję Powiatu. Ostatnio na 
Zarządzie postanowiliśmy, że w związku z tym, uchylamy poprzednią uchwałę w całości i podejmujemy nową. 
Pan Brzuzkiewicz żądał od nas powiadomienia wszystkich naszych służb, że on z nami taką umowę zawarł, co 
też uczyniliśmy. Umowę mieliśmy podpisać też z drugim oferentem, który się o to starał - Panem Malcem. Nie 
pojawił się jeszcze u mnie, ale mam nadzieję, że wkrótce tą sprawę rozwiążemy. Jeden z tych Panów złożył 
wniosek o holowanie pojazdów powyżej 3,5 tony. Okazało się, że jest jeszcze trzeci Pan w Chojnie, który może 
holować pojazdy powyżej 3,5 tony na terenie całego powiatu. 
Wracając do sesji proponuję, żeby kolejne posiedzenia odbyły się: 5.11, 11.11 i 30 11., ale jeśli to możliwe, 
możemy to załatwić na dwóch sesjach. 
 
Pani D. Bus: Może Pani Przewodnicząca Rady Powiatu ustali terminy sesji w porozumieniu z Przewodniczącą 
Zarządu.  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu: Będziemy w stanie opracować wszystko na dwóch sesjach. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Wobec tego następna sesja odbędzie się 11.11.2002 r. i na tej sesji ukonstytuują się 
komisje. Kolejna odbędzie się 21.11.2002 i będzie to sesja budżetowa. Regulamin przyjmiemy 11.11.2002 r. Nie 
będzie jeszcze opinii komisji, ale wysłuchamy opinii klubów w tej sprawie. Jest jeszcze projekt uchwały w 
sprawie wynagrodzenia Starosty i Wicestarosty. Do chwili obecnej Starosta zarabiał 9.030 zł. Jest propozycja 
obniżenia dodatku specjalnego o 50 %. Wówczas wynagrodzenie Starosty wynosiłoby 8.200 zł. Wynagrodzenie  
Wicestarosty, uległo również obniżeniu z 7.782 zł do 7.078 zł. Proszę też Skarbnika i Sekretarza o 
samoograniczenie swoich zarobków przez złożenie rezygnacji z dodatków specjalnych. Zdaję sobie sprawę, że 
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Rada może mieć inny pogląd na ten temat. Przyjrzałam się też wynagrodzeniom pracowników. Są one bardzo 
zróżnicowane.  
 
 Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad II sesji Rady 
Powiatu i ustalił terminy kolejnych sesji:  
- (II) 11 listopada 2002 r. - godz. 1400, 
- (III) 21 listopada 2002 r. - godz. 1000.  
 
2. Nowy podział kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz 

etatowym członkiem Zarządu Powiatu (zał. nr 2a/SE/2). 
 
Przewodnicząca Zarządu: Przedstawiam Państwu projekt nowego schematu organizacyjnego (zał. nr  ). Cały 
czas wprowadzamy tu zmiany, jest to tylko przymiarka. Po dokonaniu inspekcji w budynkach Starostwa 
doszliśmy do następujących wniosków: budynek przy ul 11 Listopada 16 D jest przegęszczony, natomiast 
budynek przy ul. Sprzymierzonych 4 jest niewykorzystany w całości. Proponujemy przenieść Zarząd i Radę z 
Biurem Obsługi Rady, Sekretarzem i kancelarią ogólną do budynku przy ul. Sprzymierzonych. Będzie tam też 
biuro Starosty i Wicestarosty. Skarbnik i etatowy członek Zarządu, zostaną w budynku przy ul. 11 listopada 16 
D. Proponuję też przenieść Wydział Komunikacji z ulicy Szczecińskiej do budynku przy ul. 11 Listopada 16 D 
(część sali konferencyjnej). Petenci Wydziału Komunikacji byliby przyjmowani w pomieszczeniu obecnej 
kancelarii ogólnej na parterze budynku. Dodatkowym ułatwieniem jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
 
Wicestarosta: Trzeba się nad tym dobrze zastanowić, gdyż do Wydziału Komunikacji przychodzi wielu 
petentów. 
 
Pani D. Bus: Czy ktoś liczył ile nas to będzie kosztowało? 
 
Przewodnicząca Zarządu: Koszt jest niewielki. Musimy tylko kupić meble do jednego pomieszczenia. 
 
Pani D. Bus: Jest jeszcze jedna sprawa, żeby inspektorzy z Biura Obsługi Rady nie sprzątali i niemyli naczyń po 
sesjach po sesjach. 
 
Przewodnicząca Zarządu: To jest już uzgodnione. W części gospodarczej sekretariatu będzie zmywarka do 
naczyń, co ułatwi zgodnie z przepisami sanitarnymi umycie naczyń. W budynku przy ul. Sprzymierzonych 4, 
sprzątaniem zajmuje się firma, której musielibyśmy dodatkowo płacić za mycie naczyń. Zajmę się tym, muszę 
najpierw zobaczyć umowę z tą firmą. Jest też sprawa sprzętu w sekretariacie Starosty. Nie ma tam faxu, 
internetu itd., a jest to potrzebne. Wymaga dopracowania system technicznej obsługi tamtego budynku.  
 
3. Informacja w sprawie działalności SPZZOZ w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Mamy przygotowane materiały w sprawie działalności SPZZOZ w Gryfinie. 
Omówimy je na następnego posiedzenia Zarządu, po dokładnym zapoznaniu się z tematem.  
 
Pan B. Paulski: Powinniśmy też mieć wiedzę, jak na dzień dzisiejszy wyglądają zobowiązania wobec 
przegranych spraw sądowych z pracownikami. Ile ich jest, bo dochodzą mnie słuchy, że Pan Komornik nakazuje 
wręcz pracownikom SP ZZOZ kierowanie pozwów przeciwko Starostwu, jako temu które nie likwiduje SP 
ZZOZ, a zobowiązane jest do płacenia należności. Największy interes zrobi na tym Komornik. Trzeba coś z tym 
zrobić. 
 
VI. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 
1. Sprawa porozumienia z gminą Gryfino w sprawie monitoringu (zał.        
nr 1/2). 
 
Pan A. Nycz:  Gmina Gryfino zrezygnowała ze współpracy w sprawie monitoringu. Wpłynęło do Starostwa 
pismo z UMiG Gryfino, w sprawie rozważenia możliwości przeznaczenia kwoty 60.000 zł., przyznanej na 
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współfinansowania monitoringu, na poprawę bezpieczeństwa pieszych (naprawa chodników).  Pieniądze te 
przekazaliśmy na podstawie porozumienia. Jestem za tym, żeby przejąć te pieniądze od gminy. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Te środki zostały już przekazane na konto gminy, jednak nie zostały wydatkowane i 
są jakby w depozycie. Gmina zwróciła się do Powiatu w sprawie przeznaczenia tych środków na inne cele. Jeżeli 
się na to nie zgodzimy, poprosimy gminę o ich zwrot. 
 
Skarbnik: Po zwrocie tych środków, można uchwałą Rady Powiatu wykorzystać je na inne cele.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Skarbnik Powiatu porozmawia ze Skarbnikiem Gminy, czy te środki będą zwracane 
wraz z odsetkami, czy bez. Podejmujemy uchwałę Zarządu  w sprawie nie wyrażania zgody na przeznaczenie 
kwoty 60.000 zł. przekazanych z budżetu powiatu do budżetu gminy Gryfino na realizację innych zadań, niż 
monitoring wizyjny. Była to typowa dotacja celowa, cel nie został zrealizowany. W związku z powyższym 
Zarząd wnosi o zwrot w/w kwoty do budżetu powiatu. Kto jest za takim rozwiązaniem? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób.  
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na 
przeznaczenie kwoty 60.000 zł. przekazanych z budżetu powiatu do budżetu 
gminy Gryfino na realizację innych zadań, niż monitoring wizyjny. W 
związku z powyższym Zarząd wnosi o zwrot w/w kwoty z budżetu gminy 
Gryfino do budżetu powiatu. 
 
2. Sekretarz: Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła się do Starostwa z       propozycją. Przeprowadzają oni 
szkolenie dla przewodniczących i członków komisji ds. budżetu w dniach 2-3 i 4-5 grudnia. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Proponuję zlecić RIO przeszkolenie wszystkich naszych radnych tu na miejscu. Jest 
to znacznie korzystniejsze. 
 
3. Sekretarz: Jest też druga sprawa. Trzeba ustalić Wicestaroście limit na telefon komórkowy.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Proponuję 140 minut miesięcznie. Skoro Wicestarosta aprobuje ten limit, to taki 
ustalamy. Wszyscy użytkownicy telefonów komórkowych muszą być obciążani comiesięcznie za rozmowy 
ponadlimitowe. Jeśli nie ma więcej spraw do omówienia, to zamykam posiedzenie Zarządu. 
 
 
  Protokolant   Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  


