
Protokół nr 14/II/2003  
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

W dniu 5 marca 2003 r. w godzinach od 1000 do 1400 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 ąuorum 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. Zarząd po zapoznaniu się z porządkiem obrad i przyjął go jednogłośnie. 
3. Zarząd przyjął protokół nr 11/II/2002 z 12 lutego 2003 r. i 13/11/2003 z 26 lutego 2003 r. 

II. PION STAROSTY. 
1. Dodatkowe informacje dotyczące likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym  
Czarnowie  (druk  nr l/SP/14). 

Zarząd zapoznał się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka 
Rehabilitacji w Nowym Czarnowie 

2. Informacja w sprawie środków finansowych przeznaczonych  
na rodziny zastępcze (druk nr 2/SP/14). 

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektor PCPR w sprawie 
środków finansowych przeznaczonych na rodziny zastępcze. 

3. Informacja Dyrektora Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie  
na temat sytuacji finansowej Kas Chorych (druk nr 3/SP/14). 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Regionalnej Kasy 
Chorych w Szczecinie, na temat sytuacji finansowej Kas Chorych. 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w planie 

(zestawieniu) przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 (druk nr 
l/WSP/14). 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 



Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w planie (zestawieniu) przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2003 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przejęcia  
od Wojewody Zachodniopomorskiego części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/22, położonej  
w obrębie miejscowości Pniewo, gm. Gryfino (druk nr 2/WSP/14). 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przejęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego części 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/22, 
położonej w obrębie miejscowości Pniewo, gm. Gryfino. 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Pana Kazimierza Kunisza - Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjałnych Nr 2 w Choinie o dofinansowanie projektu 
"X Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej Chojna 2003" (druk 
nr l/WSP-AN/14). 

Etatowy Członek Zarządu: Proponuję przyznać 1.000 zł. na ten festiwal. 

Przewodnicząca Zarządu: Proponuję wpisać tę imprezę do kalendarza imprez promocyjnych Starostwa i 
przyznać dodatkowo 1.000 zł. z promocji powiatu. 
Kto jest za takim rozwiązaniem? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

Zarząd postanowił dofinansować projekt "X Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Angielskiej Chojna 2003" kwotą 2.000 zł. (1.000 zł. ze 
środków Wydziału Edukacji i 1.000 zł. z promocji powiatu.). Środki 
przeznaczone z promocji będą wykorzystane na promowanie Powiatu 
Gryfińskiego w trakcie trwania festiwalu. 

2. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 
(druk nr2/WSP-AN/14). 

Zarząd zapoznał się z projektem Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 



Etatowy Członek Zarządu: Główną zmianą w regulaminie, jaką proponuje dyrektor PZD jest podział powiatu 
na trzy obwody drogowe. Do tej pory były dwa obwody. 

Skarbnik: Mam zastrzeżenie do § 5, pkt 2. Główny księgowy nie może zastępować kierownika zakładu. 

Przewodnicząca Zarządu: Sekretarz przygotuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego PZD w Gryfinie, na kolejne posiedzenie Zarządu. 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za rok 2003 (druk nr l/SK/14), 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2003? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2003. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 2/SK/14). 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest 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 od głosu - 0 osób. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 3/SK/14). 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest 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 od głosu - 0 osób. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003. 



4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 
2003 (druk nr 5/SK/14). 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków środków specjalnych na 
rok 2003. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie kontroli przestrzegania przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, 
zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz sposobu 
wykorzystania wyników kontroli i oceny. 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie kontroli przestrzegania przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, 
zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz 
sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny. 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek z IV posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 28 lutego 2003 
r. (druk nr l/SE/14). 

Zarząd odniósł się do wniosku z IV posiedzenia Komisji Budżetowej 
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie możliwości zwiększenia budżetu 
Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie możliwości zwiększenia budżetu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie powyżej przyznanej dotacji w 
wysokości 800.000 zł. Zarząd zobowiązuje kierownika PUP do 
przedstawienia informacji na kolejnym posiedzeniu, nt. niedoszacowania 
budżetu PUP. 

3. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie 
finansowania bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie. 



Zarząd zapoznał się z w/w informacją. Zobowiązano Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego do sprecyzowania minimalnych kosztów 
funkcjonowania jednostki. 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Wniosek Prezesa Zarządu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 

Polskiej   i   Byłych   Więźniów   Politycznych   o   pomoc   finansową    
w zorganizowaniu wyjazdu dla wdów, których mężowie brali udział  
w II Wojnie Światowej. 

Zarząd odniósł się do wniosku Prezesa Zarządu Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych o dofinansowanie 
wyjazdu kombatantów, trasą od Siekierek, przez miejscowości byłego Wału 
Pomorskiego, do Kołobrzegu i z powrotem. W związku z tym, że 
wnioskodawcy nie podali kosztów, które wiążą się z realizacją wniosku, 
zobowiązuje się Sekretarza Powiatu do ustalenia spodziewanych kosztów 
realizacji wniosku i przedstawienia informacji Zarządowi w celu 
umożliwienia podjęcia decyzji. Zarząd wskaże na kolejnym posiedzeniu 
sposób realizacji wniosku. Zarząd zdecydowany jest pokryć koszty 
transportu jednodniowego wyjazdu. 

2. Wicestarosta przedstawił informację w sprawie zalesień na terenie 
Powiatu Gryfińskiego. 

Wicestarosta: Wnioski o zalesianie, złożone w latach ubiegłych zostały wycofane, nie ma przepisów 
wykonawczych do ustawy, więc zabezpieczanie pieniędzy na ten cel w 2003 roku jest bezcelowe. Są złożone 
tylko 3 wnioski do realizacji w 2004 r. na powierzchni 5,44 ha. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokolant      Członkowie Zarządu 
Marcin Wegner     Ewa De La Torre 
       Józef Ruciński 
       Adam Nycz  
       Danuta Bus 
       Bolesław Paulski 
        
 


