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Protokół nr 11/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 12 lutego 2003 r. w godzinach od 1500 do 1900 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4 
 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre.. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał. nr 1).  
2. Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad jako punktu pierwszego omówieni 

projektu porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej. Pozostałe punkty ulegają przesunięciu. Zarząd przyjął porządek obrad z w/w poprawką.  

3. Zarząd przyjął protokół nr 10/II/2002 z 23 stycznia 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY.  
1. Zapoznanie się z projektem Porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (projekt bez numeru druku). 

 
Na wstępie Przewodnicząca zapoznała Członków Zarządu z kwestią 

restrukturyzacji SPZZOZ przypominając, że ta sprawą Zarząd zajmuje się 
od kilku miesięcy. Zdaniem Przewodniczącej informacja na temat 
restrukturyzacji długów jest błędnie odbierana przez pracowników 
SPZZOZ. Poinformowała, że odbyło się spotkanie z pracownikami 
SPZZOZ celem wyjaśnienia, w jaki sposób władze Powiatowe chcą 
rozwiązać problem zadłużenia. Pracownikom SPZZOZ zaproponowano 
projekt porozumienia, które będzie przedstawione każdemu z wierzycieli. 
Następnie głos w sprawie zabrał Pan Andrzej Bandurowski - p.o. Dyrektora 
SPZZOZ. Wyjaśnił, iż niezawarci porozumienia ze wszystkimi 
wierzycielami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do lat dwóch. Według niego dogodniejsze jest 
zawarcie porozumienia z pełnomocnikiem wierzycieli. Zawarcie 
porozumienia z każdym z wierzycieli z osobna może być trudniejsze do 
zrealizowania, ze względu na roszczenia, jakie mogą ci wierzyciele wnosić.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Powinniśmy wysłać to porozumienie do wszystkich, gdyż nie 
wiemy z iloma wierzycielami ma zawarte pełnomocnictwo pan Mecenas. Jest swoboda w zawieraniu umów, 
więc nie każdy musi je podpisać i może dochodzić swoich praw w normalnym postępowaniu. 
Członek Zarządu B. Paulski: Nie wysyłać do każdego z osobna, tylko dać ogłoszenie o treści: Prosimy 
wszystkich wierzycieli do zgłaszania się ze wszystkimi roszczeniami w terminie od do. 
Członek Zarządu A. Nycz: Pamiętajmy, że jutrzejszy dzień jest dniem, w którym mija termin przedstawienia 
projektu porozumienia. 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: Niech się spotkają prawnicy obydwu stron i dopracują szczegóły tego 
porozumienia.  
Członek Zarządu B. Paulski: Nie można poddawać żadnej presji wierzycieli. Powinniśmy spokojnie 
podchodzić do sprawy i wg mnie niepotrzebnie było spotkani z lekarzami i pielęgniarkami.  
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Spotkanie było potrzebne, gdyż pracownicy nie mają dostatecznej 
informacji, co do sytuacji finansowej SPZZZOZ i była to moja decyzja.  
Członek Zarządu A. Nycz: Potrzeba spotkania była, gdyż zdaniem pracowników SPZZOZ poprzedni Zarząd 
nie robił nic w tej sprawie, co jest wg mnie nieprawdą.  
Wicestarosta J. Ruciński: Wojewoda zawiesi postępowania dotyczące wykreślenia z rejestru na miesąc, do 
czasu, gdy zostanie przedłożone porozumienie z wszystkimi wierzycielami. To porozumienie, po wprowadzeniu 
poprawek jest dobre.  
Członek Zarządu A. Nycz: Czy odbywamy kolejne spotkanie z pracownikami SPZZOZ, co im przedstawiamy? 
 
Zarząd zaproponował, aby doszło do spotkania z pracownikami SPZZOZ i 
przedstawienia im projektu porozumienia z nimi jako wierzycielami. 
Zaproponowano również, aby to porozumienie było jeszcze jutro tzn. 
13.02.2003 r. dopracowane i skonsultowane przez cały Zarząd. 
Postanowiono również, że z tego spotkania będzie komunikat do prasy. 
 
W tym momencie posiedzenie zarządu opuścił Pan A. Bandurowski.  
 
2. Powołanie Rady Społecznej działalności przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 1/SP/11). 
 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że zgodę na udział w Radzie 
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie wyraził Członek Zarządu Pan B. Paulski. Ponadto 
Wojewoda Zachodniopomorski wskazał swojego przedstawiciela w osobie 
Pana T. Zawadzkiego.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
Gryfińskiego dotyczę powołania Ray Społecznej przy SPZZOZ? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o powołaniu 
Rady Społecznej przy SPZZOZ w Gryfinie.  
 
3. Wezwanie Rady Powiatu Gryfińskiego w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Profit” (druk nr 
2/SP/11). 

 
Zarząd zapoznał się z wezwaniem Rady Powiatu Gryfińskiego w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie. Zarząd polecił przygotowanie odpowiedzi na  
to pismo wraz z przekazaniem informacji na temat działań podjętych przez 
Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu w sprawie restrukturyzacji zadłużenia 
oraz w sprawie działań związanych z zaspokojeniem roszczeń wierzycieli w 
trakcie trwającej kadencji.  
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4. Zestawienie potrzeb remontowo- inwestycyjnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie oraz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 3/SP/11).  

 
Zarząd przyjął do wiadomości zestawienie potrzeb remontowo- 

inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie 
oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. Ponadto 
padła propozycja, aby wszystkie zestawienia potrzeb sformalizować i 
ustalić priorytety, które zostaną zwarte w Programie Inwestycyjnym.  
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora PCPR o zwiększenie środków na zasilenie działu 

853, rozdziału 85304, paragrafu 3110 - Rodziny zasępcze na luty 2003 
(druk nr 1/WSP/11). 

 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: Powinniśmy wystąpić do Radcy Prawnego czy jest to zadanie, które ma w 
całości finansować Wojewoda czy też ma dotować to zadanie? 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Jest to zadanie własne Powiatu i Wojewoda tylko refunduje to 
tylko do jakiejś wysokości. 
Członek Zarządu D. Bus: Chciałam przypomnieć, że na ostatniej sesji Pani Starosta zapowiedziała, że do 
lutego zostaną uregulowane wszystkie zaszłości finansowe dotyczące rodzin zastępczych oraz, że od lutego będą 
wypłacane środki na bieżąco.  
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: I tak też się stało. 
Członek Zarządu B. Paulski: Popieram wniosek Pani Skarbnik.  
Wicestarosta J. Ruciński: W jednym miejscu w ustawie napisane jest, że jest to zadanie Powiatu, w drugim zaś 
miejscu, że jest zadanie Wojewody.  
Członek Zarządu B. Paulski: Poprosimy o opinię prawną w tym zakresie; czy jest to zadanie własne Powiatu o 
czy powinniśmy oczekiwać 100% dotacji od Wojewody, czy nie.  
 

Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Radcy Prawnego o 
wyrażenie opinii w sprawie finansowania rodzin zastępczych. Pytanie ma 
dotyczyć tego, czy kwestia finansowania rodzin zastępczych jest zadaniem 
własnym Powiatu czy Wojewody? 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o 

umorzenie wierzytelności wynikającej z opłat czynszu dzierżawnego za 
część działki nr 21/34, na której usytuowany jest kiosk „Prasa-Książka-
Ruch” przy ul. 9 Maja 8 (Przychodnia Nr 2-„Górny Taras”) (druk nr 
2/WSP/11). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku o umorzenie wierzytelności 
wynikających z opłat czynszu dzierżawnego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie umorzenia 
wierzytelności w wysokości 138 zł wynikającej z opłat czynszu 
dzierżawnego za część działki nr 21/34, na której usytuowany jest kiosk 
„Prasa-Książka-Ruch” przy ul. 9 Maja 8 (Przychodnia Nr 2-„Górny 
Taras”).  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 556/2002 
Zarząd Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2002 r. dotyczącej 
realizacji zadania pn. „Poprawa systemów odprowadzania ścieków 
opadowych z dróg powiatowych”(druk nr 3/WSP/11). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
556/2002 Zarząd Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2002 r. dotyczącej realizacji zadania pn. „Poprawa 
systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
556/2002 Zarząd Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2002 r. dotyczącej 
realizacji zadania pn. „Poprawa systemów odprowadzania ścieków 
opadowych z dróg powiatowych”. 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Informacja w sprawie potrzeb remontowo - inwestycyjnych SPZOZ 
Projekt planów wieloletnich przebudowy dróg przy udziale środków 
pomocowych Unii Europejskiej (druk nr 1/WSP-AN/11). 

 
Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia projektu planu 

wieloletniej przebudowy dróg na następne posiedzenie Zarządu. Jednakże 
wcześniej zostanie dokonany przegląd dróg, które są planowane w tym 
projekcie.  
  

2. Wniosek Inspektora ds. realizacji remontów i inwestycji w sprawie 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na PCV w placówkach 
oświatowych, domach dziecka i domach pomocy społecznej na terenie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP-AN/11). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku dotyczącego wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej na PCV w placówkach oświatowych, domach dziecka i domach pomocy społecznej na 
terenie Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Inspektora ds. realizacji 
remontów i inwestycji w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na 
PCV w placówkach oświatowych, domach dziecka i domach pomocy 
społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych poszczególnych 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd 
powiatowy z tytułu częściowego dofinansowania dokształcania  
i doskonalenia zawodowego nauczycieli (druk nr 3/WSP-AN/11). 

 
Członek Zarządu D. Bus: Czy tu są również środki na dokształcanie dyrektorów szkół? 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
  

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych poszczególnych szkól i placówek oświatowych, 
prowadzonych przez samorząd powiatowy z tytułu częściowego 
dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Należy wyjaśnić zasady finansowania dokształcania dyrektorów szkól i 
obowiązujących zasad w poszczególnych szkołach i placówkach 
oświatowych. Zarząd podjął decyzję, aby do Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki wpłynęły regulaminy na w/w temat.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w sprawie utworzenia oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole 
Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju w skład ZSP Nr 2 w 
Chojnie (druk nr 4/WSP-AN/11). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
dotyczącej utworzenia oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku 
Zdroju? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
  

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie utworzenia oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole 
Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju w skład ZSP Nr 2 w 
Chojnie.  
 
5. Wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 

utworzenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w 
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Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 5/WSP-
AN/11). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
dotyczącej utworzenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zespole Szkół Specjalnych w 
Nowym Czarnowie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
  

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie utworzenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego 
w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 
6. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie 

ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zbiornika 
na paliwo w miejscowości Banie (druk nr 6/WSP-AN/11). 

 
Zarząd przyjął informację w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na dzierżawę zbiornika na paliwo w miejscowości Banie. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 

rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 
(druk nr 1/SK/11). 

 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: Jest w tej sprawie pozytywna opinia RIO; czyli zmiana w budżecie Powiatu 
może być dokonana w drodze uchwały Zarządu  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
  

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003. Zarząd przyjął również informację Skarbnika 
Powiatu, iż taki tryb zmian w budżecie, polegający na podjęciu uchwały 
Zarządu, w tej materii został skonsultowany telefonicznie z Regionalną Izbą 
Obrachunkową. Jednakże Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu  
o wystąpienie do regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię na piśmie w tej 
sprawie.  
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w 
jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/SK/11).  

 
Zarząd przyjął informację w tej sprawie, w celu zapoznania się z 

materiałem w sprawie zasad polityki rachunkowości w jednostkach 
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organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Zarząd podejmie uchwałę w tej 
sprawie na następnym posiedzeniu.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1/II/2003 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 8 tycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok (druk nr 
3/SK/11). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
1/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 tycznia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego 
budżetu Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 
rok? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
  

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
1/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 tycznia 2003 r. w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego i planu 
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 
rok. 
 

4. Wniosek w sprawie cofnięcia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zarządu Powiatu (druk nr 4/SK/11). 

 

Zarząd podjął decyzję i cofnięciu upoważnień do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zarządu Powiatu. Sekretarzowi Powiatu Panu J. 
Herwrtowi oraz Naczelnikom Wydziałów Panu A. Bandurowskiemu i Panu 
E. Niedzielskiemu.  
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu(druk nr 1/SE/11). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
  

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, 
inspekcji i straży do składania oświadczeń woli związanych z 
prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu. 
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2. Wnioski Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i 
Administracji oraz wniosek Komisji Gospodarki (druk nr 2/SE/11).  

 
Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej oraz wniosek Komisji 
Gospodarki.  
We wniosku Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i 
Administracji Zespolonej Komisja wnioskuje, aby w projektach, 
dotyczących m.in. SPZZOZ były szczegółowo rozpisane pozycje, aby radni 
mogli wiedzieć, na co przeznaczone są pieniądze. Wniosek w tej sprawie 
Zarząd zdecydował się przekazać Panu A. Bandurowskiemu p.o. SPZZOZ. 
Komisja wnioskuje również o przygotowanie wykazu informacji dotyczącej 
zbycia mnie powiatu oraz prosi o przygotowania wykazu organizacji 
społecznych realizujących zdania powiatu. Wniosek dotyczący 
przygotowania informacji dotyczącej zbycia mienia powiatu Zarząd 
zdecydował się przekazać Panu E. Niedzielskiemu - Naczelnikowi Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami zaś wniosek dotyczący przygotowania 
wykazu organizacji społecznych realizujących zadania powiatu przekazać 
Pani U. Kwietniewskiej - Łacny Dyrektor PCPR.  
Wniosek Komisji Gospodarki dotyczący programu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Zarząd 
zdecydował się przekazać Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Panu 
Dziokowi.  
 
3. Wniosek p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Gryfinie o wyrażenie zgody na sprzedaż 
zdemontowanego pieca centralnego ogrzewania (druk nr 3/SE/11). 

 
Zarząd zdecydował się pozostawić decyzję na wyrażenie zgody na sprzedaż 
pieca centralnego ogrzewania w gestii Rady Społecznej przy SPZZOZ.  
 
4. Priorytetyzacja narzędzi wspierających rozwój instytucjonalny w 

ramach PRI (druk nr 4/SE/11). 
 
Zarząd podjął następujące rozstrzygnięcia: 
Wykreślić z katalogu narządzie następujące zadania: katalog usług urzędu, 
Program promocji Powiatu oraz poprawę informacji o pracy urzędu i 
zadaniach realizowanych w jednostce.  
Dopisać do katalogu narzędzi: budżet zadaniowy, wieloletni plan 
inwestycyjny oraz system okresowych ocen pracowniczych. 
Ustalono również następującą hierarchię zadań: 

1. Plany operacyjne do strategii, 
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny, 
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3. Wieloletni Plan Finansowy powiatu, 
4. Budżet zadaniowy, 
5. System okresowych ocen pracowników, 
6. System grantowy, 
7. System zarządzania projektami, 
8. Kodeks etyki.  

 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI 
1. Pismo do Przewodniczącej Rady Powiatu. 
 

Zarząd zapoznał się z tym pismem oraz postanowił poprosić Panią 
Przewodniczącą Rady Powiatu L. Piętę o udzielenie na nie odpowiedzi.  
 
2. Przyjęcie informacji Pani Skarbnik Powiatu L. Ochmańskiej na temat 

funkcjonowania SPZZOZ.  
 
Postanowiono, że pełną informację na temat funkcjonowania SPZZOZ 
będzie przygotowywać powołana przez Radę Powiatu Rada Społeczna przy 
SPZZOZ.  
 
3. Informacja na temat Balu Charytatywnego organizowanego przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
przekazana przez Sekretarza Powiatu.  

 
4. Zapytanie na temat przygotowania Powiatu do zalesiania gruntów.  
 
Członek Zarządu B. Paulski: W jakim stopniu jesteśmy przygotowania do zalesiania terenów nam podległych? 
 

Wicestarosta zobowiązał się do przedstawienia informacji w tej 
sprawie w najbliższym czasie.  
 
  Na tym posiedzenie zakończono. 
    

Protokolant   Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


