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Protokół nr 141/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 21 grudnia 2005 r. w godzinach od 1400 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 (Lista obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został uzupełniony: 

a) W PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt 17 w brzmieniu Informacja 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie realizacji  
i sposobu finansowania inwestycji dot. remontu pomieszczeń przy ul. Łużyckiej (były internat 
ZSP Nr 2 w Gryfinie). Na wniosek Etatowego Członka Zarządu punkt był rozpatrywany jako 
pierwszy.  

b) W PIONIE SKARBNIKA o: 
− Punkt 3 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca 

uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. (druk nr 3/SK/141). 

− Punkt 4 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 4/SK/141). 

− Punkt 5 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 5/SK/141). 

− Punkt 6 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 6/SK/141). 

− Punkt 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 7/SK/141). 

− Punkt 8 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 8/SK/141). 

− Punkt 9 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 9/SK/141). 

− Punkt 10 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 10/SK/141). 

− Punkt 11 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 11/SK/141). 

− Punkt 12 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 12/SK/141). 

− Punkt 13 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 13/SK/141). 

− Punkt 14 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 14/SK/141). 

− Punkt 15 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 15/SK/141). 

− Punkt 16 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 
2005 (druk nr 16/SK/141). 

− Punkt 17 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 
2005 (druk nr 17/SK/141). 
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− Punkt 18 w brzmieniu „Pismo dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat 
podejmowanych działań mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą  
i przeciwdziałanie bezrobociu (druk nr 18/SK/141).  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły nr 139/II/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. oraz  

nr 140/II/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu udział wziął Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 

 i Zamówień Publicznych - Józef Siwek  
 

IV.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
17. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

w sprawie realizacji i sposobu finansowania inwestycji dot. remontu pomieszczeń 
przy ul. Łużyckiej (były internat ZSP Nr 2 w Gryfinie).  

 

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
powiedział, że problemem w realizacji zadania jest sposób finansowania jej.  
W związku z tym, należy się zastanowić czy dalej realizować to zadanie czy też z niej 
zrezygnować. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła członków Zarządu, aby zapoznali 
się pismami zawartymi w materiałach w druku nr 1/SK/141. Są one ściśle związane  
z omawianym problemem.  
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
odnosząc się do tego materiału stwierdził, że najważniejszymi pozycjami są inwestycje 
pomieszczeń w budynku byłego internatu przy ul. Łużyckiej i SOS-W w Chojnie.  
Na realizację remontu pomieszczeń w budynku byłego internatu przy ul. Łużyckiej było 
zagwarantowanych 661 980 tys. zł, zaś wartość szacunkowa inwestycji wynosiła 800 tys. 
zł.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że z zestawienia tego wynika, 
iż zostało wydanych 48.421, 25 zł. Zaplanowanych natomiast było 488. 770 zł. Czy  
w związku z tym, pozostała kwota do wykorzystania istniała rzeczywiście czy też widnieje 
ona jako kwota planowana?  
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
powiedział, że tych środków nie ma na koncie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czy Pani Główna Księgowa - 
Janina Niwa powiedziała, dlaczego tych środków nie ma? 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
odpowiedział, że informacji uzyskanej od głównej księgowej wynika, że ujemne jest 
saldo. To z kolei wynika z tego, że została zaplanowana sprzedaż nieruchomości, ale nie 
została wykonana. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, które nieruchomości nie zostały 
sprzedane?  
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że sprzedane nie zostały nieruchomości przy  
ul. Łużyckiej w Gryfinie, nieruchomości w Binowie oraz przy ul. Szczecińskiej  
w Gryfinie. Sprzedana została natomiast nieruchomość przy ul. Flisaczej w Gryfinie.  
Zaznaczył, że środki ze sprzedaży tej jednej nieruchomości wpłyną dopiero w przeszłym 
roku w styczniu. Będą to, więc dochody przyszłorocznego budżetu na 2006 r.  
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Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że w chwili uzyskania tych 
środków można je oczywiście wprowadzić do budżetu i przeznaczyć jednocześnie na 
realizację zadania na ul. Łużyckiej w Gryfinie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, jakie są przewidywane wpływy ze 
sprzedaży pozostałych nieruchomości? 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że jest szacunkowa kwota ok. 3 000 000 zł. 
Dodał jednak, że są to na razie wirtualne środki, gdyż nie wiadomo czy de facto te 
nieruchomości znajdą nabywców. 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w związku z tym, jakiekolwiek inwestycje 
na ul. Łużyckiej związane są tym, czy i kiedy wpłyną środki ze sprzedaży pozostałych 
nieruchomości. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz stwierdził, że przetarg na wyłonienie 
wykonawcy na remont pomieszczeń przy ul. Łużyckiej może być ogłoszony w przypadku 
zagwarantowania całości środków na jej realizację. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przedstawiła następującą propozycję 
sposobu realizacji zadania i finansowania inwestycji przy ul. Łużyckiej: 
1) w pierwszej połowie stycznia wprowadzić po stronie dodatkowych dochodów kwotę 

800 tys. zł., 
2) 400 tys. zł będzie pochodzić z już sprzedanej nieruchomości na ul. Flisaczej  

w Gryfinie (wpływ środków ma nastąpić na początku 2006 r.), 
3) pozostałe środki będą pochodzić z ewentualnej sprzedaży jednej z nieruchomości, która 

ma być przedmiotem zbycia w roku 2006 r. 
Powiedziała następnie, że uzyskane w ten sposób środki w kwocie 800 tyś. zł mogą być 
przeznaczone na realizację zadania - remont pomieszczeń w budynku byłego internatu 
ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. 
Członek Zarządu Danuta Bus odnosząc się do tej propozycji powiedziała, że jest  
to ryzykowne przedsięwzięcie, gdyż może nie udać się sprzedaż nieruchomości. 
Zaproponowała, aby porozumieć się z nabywcą nieruchomości przy ul. Flisaczej, aby po 
wpłacie środków za kupno tej nieruchomości pozwolił na opuszczenie tej nieruchomości 
po upływie np. 1 miesiąca. Zaproponowała, również by ewentualnie przenieść na czas 
określony urzędy, które znajdują się w budynku przy ul. Flisaczej do innych placówek 
powiatowych, a w tym czasie środki za sprzedaż budynku przy ul. Flisaczej wykorzystać 
na remont pomieszczeń w budynku byłego internatu przy ul. Łużyckiej.  
Dodała, że kolejne środki dopiero przeznaczyć na ten cel w przypadku sprzedaży 
kolejnych nieruchomości.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że propozycja Przewodniczącej 
Zarządu może być poparta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą taką wolę. Dodał, 
że musi to być zapisane w taki sposób, aby dało pełne gwarancje Naczelnikowi Wydziału 
- Józefowi Siwkowi dysponowanie tymi środkami.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre jeszcze raz przedstawiła swoją propozycję, 
aby  
a) W pierwszej połowie stycznia wprowadzić po stronie dodatkowych dochodów kwotę 

800 tys. zł., 
b) 400 tys. zł będzie pochodzić z już sprzedanej nieruchomości na ul. Flisaczej  

w Gryfinie, 
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c) Pozostałe środki będą pochodzić z ewentualnej sprzedaży jednej z nieruchomości, 
która ma być przedmiotem zbycia w roku 2006 r. 

Powiedziała następnie, że uzyskane w ten sposób środki w kwocie 800 tyś. zł będą 
przeznaczone na realizację zadania - remont pomieszczeń w budynku byłego internatu 
ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. Jednocześnie, zaś będą prowadzone procedury 
przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu  
i wyłonienia wykonawcy na remont pomieszczeń w budynku byłego internatu ZSP Nr 2 
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.  
Poprosiła poszczególnych członków Zarządu o odniesienie się do tej propozycji. 
Członek Zarządu Bronisław Sakowski odnosząc się do propozycji Przewodniczącej 
Zarządu powiedział, że jest ona dobrym rozwiązaniem, ale w przypadku wpłynięcia na 
konto powiatu środków ze sprzedaży budynku przy ul. Flisaczej.  
Wicestarosta Józef Ruciński spytał czy tak skonstruowany montaż finansowy jest 
wystarczający, aby wprowadzić do realizacji inwestycję - remont pomieszczeń  
w budynku internatu przy ul. Łużyckiej w Gryfinie? Czy nie jest przekroczeniem ustawy 
o dyscyplinie finansów zagwarantowanie środków po stronie wydatków, w przypadku, 
gdy są one w po stronie dochodów tylko zaplanowane?  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że inwestycję można wprowadzić do 
realizacji w przypadku posiadania na nią środków w 100%.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska dodała, że tak stworzony montaż finansowy nie 
jest przekroczeniem w myśl ustawy o dyscyplinie finansowej, o ile po stornie przychodów 
i wydatków są kwoty równoważne.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przedstawiła następująca propozycję, aby w 
celu wypracowania montażu finansowego umożliwiającego za kwotę 800 tys. zł 
przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń w budynku internatu przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie na potrzeby administracji i uwolnienie budynków będących własnością 
powiatu gryfińskiego przy ul. Flisaczej i Szczecińskiej należy: 
1. Przeprowadzić sprzedaż nieruchomości przy ul. Szczecińskiej, ul. Łużyckiej oraz 

budynku, w którym znajduje się NZOZ Pediatryczno - Internistyczny, 
2. Przeznaczyć środki ze sprzedaży w/w nieruchomości po stronie wydatków  

na adaptację pomieszczeń w budynku internatu przy ul. Łużyckiej, 
3. Przeznaczyć środki w kwocie ok. 446 tys. zł, ze sprzedaży budynku przy  

ul. Flisaczej, które wpłyną po podpisaniu aktu notarialnego (styczeń 2006) po stronie 
wydatków na remont pomieszczeń w budynku internatu przy ul. Łużyckiej w Gryfinie,  

4. W styczniu przedstawić Radzie Powiatu w Gryfinie projekt uchwały wprowadzającej 
po stronie dochodów dodatkowych środków ze sprzedaży nieruchomości, zaś po 
stronie wydatków środków na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Łużyckiej, 

5. Po podjęciu w/w uchwały przeprowadzić jednocześnie procedury przetargowe 
dotyczące: 
a) Wyłonienia wykonawcy na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Łużyckiej 

(odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych), 

b) Sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego przy  
ul. Szczecińskiej, ul. Łużyckiej oraz budynku, w którym znajduje się NZOZ 
Pediatryczno - Internistyczny (odpowiedzialny Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami), 
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W wyniku głosowania propozycja Przewodniczącej Zarządu została przyjęta 
większością głosów ( 4za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący- Danuta Bus). 
 

  Zarząd pod dyskusji postanowił, że w celu wypracowania montażu finansowego 
umożliwiającego za kwotę 800 tys. zł przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń  
w budynku internatu przy ul. Łużyckiej w Gryfinie na potrzeby administracji  
i uwolnienie budynków będących własnością powiatu gryfińskiego przy ul. Flisaczej  
i Szczecińskiej należy: 
1. Przeprowadzić sprzedaż nieruchomości przy ul. Szczecińskiej, ul. Łużyckiej oraz 

budynku, w którym znajduje się NZOZ Pediatryczno - Internistyczny, 
2. Przeznaczyć środki ze sprzedaży w/w nieruchomości po stronie wydatków  

na adaptację pomieszczeń w budynku internatu przy ul. Łużyckiej, 
3. Przeznaczyć środki w kwocie ok. 446 tys. zł, ze sprzedaży budynku przy  

ul. Flisaczej, które wpłyną po podpisaniu aktu notarialnego (styczeń 2006)  
po stronie wydatków na remont pomieszczeń w budynku internatu przy  
ul. Łużyckiej w Gryfinie,  

4. W styczniu przedstawić Radzie Powiatu w Gryfinie projekt uchwały 
wprowadzającej po stronie dochodów dodatkowych środków ze sprzedaży 
nieruchomości, zaś po stronie wydatków środków na adaptację pomieszczeń  
w budynku przy ul. Łużyckiej, 

5. Po podjęciu w/w uchwały przeprowadzić jednocześnie procedury przetargowe 
dotyczące: 
a) Wyłonienia wykonawcy na adaptację pomieszczeń w budynku przy  

ul. Łużyckiej (odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych), 

b) Sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego przy  
ul. Szczecińskiej, ul. Łużyckiej oraz budynku, w którym znajduje się NZOZ 
Pediatryczno - Internistyczny (odpowiedzialny Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami), 

 

Odmienne zdanie wyraziła Danuta Bus- Członek Zarządu Powiatu. Stwierdziła, 
że wprowadzenie po stronie wydatków środków, które są planowane jako uzyskane 
dochody, w opinii Skarbnika Powiatu nie powodują naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. Jednakże, nieuzyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości 
będących własnością powiatu gryfińskiego i jednoczesna realizacja inwestycji 
adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie może spowodować 
brak środków na sfinansowanie tej inwestycji. Spowoduje to naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. 

Jednocześnie stwierdziła, że prace związane z adaptacją pomieszczeń  
w budynku przy ul. Łużyckiej powinny się rozpocząć w przypadku, gdy będą na ten 
cel zagwarantowane środki w całości.  
                                                                                                                                                                                        

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych - Józef Siwek. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu udział wziął Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie - Andrzej Bandurowski. 
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II. PION STAROSTY. 
1. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat przyczyn, które uzasadniają 

wdrożenie procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/141). 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 
przyczyn, które uzasadniają wdrożenie procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wszczęcia procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd po zapoznaniu się z dodatkową informacją Dyrektora SPZZOZ  
w Gryfinie na temat przyczyn, które uzasadniają wdrożenie procesu likwidacji 
SPZZOZ w Gryfinie przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu Gryfinie  
w sprawie wszczęcia procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.  
 

2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie harmonogramu spłat 
zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie w latach 2006-2016 (druk nr 2/SP/141). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie 
harmonogramu spłat zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie w latach 2006-2016.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie - Andrzej 
Bandurowski.  

 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 

sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie robót 
remontowo -adaptacyjnych pomieszczeń dla powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Gryfinie (druk nr 1/WSP/141). 

 

Zarząd zatwierdził wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania  
o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: 
„Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 
sprawie zatwierdzenia kosztorysu na roboty budowlane oraz zlecenie robót 
budowlanych w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażu  
i piwnic na archiwum Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 
d w Gryfinie (druk nr 2/WSP/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na roboty 
budowlane oraz zlecenie robót budowlanych w związku ze zmianą sposobu 
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użytkowania pomieszczeń garażu i piwnic na archiwum Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie. 
 

3. Wniosek Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w sprawie zaopiniowania kandydatury Pani 
Barbary Piotrowskiej na nowego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
(druk nr 3/WSP/141). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował, na wniosek Przełożonej Generalnej 
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, 
kandydaturę Pani Barbary Piotrowskiej na nowego dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu. 
 

4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zlecenia Zgromadzeniu Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyż Chrystusowego z siedziba w Niegowie 
świadczenia nieodpłatnie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych - 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 4/WSP/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia 
Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, przy  
ul. Klonowej 1, świadczenia nieodpłatnie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu, samochodem Ford- Transit nr rejestracyjny ZGR 89 RA, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zlecenia Zgromadzeniu Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyż Chrystusowego z siedziba w Niegowie 
świadczenia nieodpłatnie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych - 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia członków Zarządu 
Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy.  

Zarząd do podpisania umowy upoważnił Przewodniczącą Zarządu - Ewę De La 
Torre oraz Członka Zarządu - Józefa Rucińskiego.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie (druk nr 5/WSP/141).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na bezprzetargowe zbycie majątku ruchomego powiatu tj. samochodu osobowego 
marki Polonez Caro (druk nr 6/WSP/141).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na bezprzetargowe zbycie majątku ruchomego powiatu tj. samochodu osobowego marki Polonez Caro w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  
na bezprzetargowe zbycie majątku ruchomego powiatu tj. samochodu osobowego 
marki Polonez Caro. 
 

7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia dotacji celowej  
z budżetu powiatu, Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „AGATOS”  
w Gardnie (druk nr 7/WSP/141).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie 
zwiększenia dotacji celowej z budżetu powiatu, Niepublicznego Rodzinnego Domu 
Dziecka „AGATOS” w Gardnie. 
 

8. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie 
dochodów dotyczących porozumień zwartych między powiatami (druk nr 
8/WSP/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów dotyczących porozumień zwartych 
między powiatami. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w obrębie 3 m. 
Moryń (druk nr 9/WSP/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomościach 
położonych w obrębie 3 m. Moryń  
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
wygaszenia trwałego zarządu PCPR w Gryfinie na nieruchomościach położonych 
w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Flisaczej (druk nr 10/WSP/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wygaszenia trwałego zarządu PCPR w Gryfinie  
na nieruchomościach położonych w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Flisaczej. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/WSP/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego? 
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Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej  
w wysokości 1 200 000 zł w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/WSP/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej  
w wysokości 45 000 zł oraz 50 000 zł w II przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 5 m. Gryfino przy ul. Łużyckiej 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/WSP/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej  
w wysokości 1 000 000 zł w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Szczecińskiej 21 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia 
stanowiska w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, 
używany do ogrzewania szkoły (druk nr 14/WSP/141).  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia należności 
ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i postanowił 
umorzyć należności w całości po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej.  

Ze względu na wspólne instalacje grzewcze budynku administracji Starostwa 
Powiatowego i szkoły, Zarząd postanowił wprowadzić koszty w kwocie ok. 50 tys. zł 
poniesione na opał potrzebny do ogrzewania szkoły w wydatki administracyjne 
Starostwa Powiatowego.  
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15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie podpisania umowy o dzieło  
z Panią Heleną Łagotko - Dyrektorem DPS w Moryniu oraz Panią Heleną 
Pawrucką - Głównym Księgowym w DPS w Moryniu (druk nr 15/WSP/141).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie 
podpisania umowy o dzieło z Panią Heleną Łagotko - Dyrektorem DPS w Moryniu 
oraz Panią Heleną Pawrucką - Głównym Księgowym w DPS w Moryniu. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu - Pan Bronisław Sakowski.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w 

sprawie unieważnienia postępowania na wybór inspektora nadzoru 
inwestorskiego, robót polegających na adaptacji pomieszczeń na łazienki, 
wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju (druk nr 1/WSP-AN/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie unieważnienia postępowania na wybór 
inspektora nadzoru inwestorskiego, robót polegających na adaptacji pomieszczeń 
na łazienki, wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego na 
terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP-AN/141). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa 
społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu  
dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 3/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i 
obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.  
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia  
na 2006 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
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mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na 
terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu 
Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 

6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
na temat przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach (druk nr 6/WSP-AN/141). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki na temat przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 

7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
na temat zawarcia umowy zajmowanego w Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Chojnie gabinetu pedagogiczno-logopedycznego przez Specjalny 
Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie 
(druk nr 7/WSP-AN/141). 

 

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy zajmowanego w Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie gabinetu pedagogiczno-logopedycznego 
przez Specjalny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
w Szczecinie na okres 1 miesiąca.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Chojnie do przedstawienia propozycji zmian w statucie jednostki 
dotyczący rozszerzenia działalności.  
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zaplanowania w działaniach powiatu wykorzystania możliwości 
pozyskania znaczących środków finansowych z Europejskiego Mechanizmu 
Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (druk nr 8/WSP-AN/141).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie zaplanowania w działaniach powiatu wykorzystania 
możliwości pozyskania znaczących środków finansowych z Europejskiego 
Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Zarząd stwierdził, że możliwość realizacji w/w wniosku może się odbyć  
w ramach budżetu na 2006 r.  
 

9. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
na temat wykonania inwestycji (termomodernizacja obiektów powiatowych)  
w 2005 r. ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie (druk nr 9/WSP-AN/141).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych na temat wykonania inwestycji (termomodernizacja 
obiektów powiatowych) w 2005 r. ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie. 
 

10. Zapoznanie się z materiałem poglądowym na temat współpracy w zakresie 
wymiany uczniów szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński z Gminą Burlovs w Szwecji (druk nr 10/WSP-AN/141).  

 

Zarząd zapoznał się z materiałem poglądowym na temat współpracy w zakresie 
wymiany uczniów szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
z Gminą Burlovs w Szwecji. 
 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia 
(druk nr 11/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Cedynia. 
 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko - 
Zdrój (druk nr 12/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko - Zdrój  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Trzcińsko - Zdrój. 
 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk 
nr 13/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Moryń. 
 

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i 
finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk 
nr 14/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Gryfino. 
 

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i 
finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice 
(druk nr 15/WSP-AN/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Mieszkowice. 
 

16. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych 
stawek stypendiów na rok dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
(druk nr 16/WSP-AN/141).  

 
Przewodnicząca E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2005/2006 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia miesięcznych stawek stypendiów na rok dla studentów i uczniów szkół 
Ponadgimnazjalnych. 
 
Przewodnicząca E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, 
mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie  
na terenie powiatu gryfińskiego. 
 

IV. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja na temat przyczyn zachwiania płynności finansowej Powiatu według 

stanu na dzień 20 grudnia 2005 r. (druk nr 1/SK/141).  
 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat przyczyn zachwiania płynności 
finansowej Powiatu według stanu na dzień 20 grudnia 2005 r.  

Zarząd postanowił, że w celu przywrócenia płynności finansowej podejmie 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.500.000 zł w rachunku bieżącym, 
który będzie spłacony w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2006 r.  
 

2. Informacja na temat stanu realizacji zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 
08.12.2005 r. (druk nr 2/SK/141). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat stanu realizacji zadań 
inwestycyjnych wg stanu na dzień 08.12.2005 r. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  
Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. (druk nr 3/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2005 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady powiatu w Gryfinie 
zmieniającej uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 
2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.  
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 4/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.  
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 5/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 6/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005., która jest konsekwencją uchwały  
Nr XXX/388/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia  
2005 r. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 7/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały  
Nr XXX/379/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia  
2005 r. 
 

8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 8/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/380/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
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9. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 9/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/381/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
 

10. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 10/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/378/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej |na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
 

11. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 11/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/377/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
 

12. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 12/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/375/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
 

13. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 13/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/374/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
 

14. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 14/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/387/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
 

15. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 15/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest konsekwencją uchwały Nr 
XXX/376/2005 Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. 
 

16. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 
2005 (druk nr 16/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2005. 
Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 

1) Aprobatą Zarządu Powiatu w Gryfinie (posiedzenie z dnia 8 i 13 grudnia 2005) 
wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
o zwiększenie planów wydatków budżetowych jednostek oświatowych na 
łączną kwotę 164.902 zł. Zwiększenia planów dokonuje się ze środków, 
znajdujących w dyspozycji Naczelnik Wydziału Edukacji, 

2) Pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w Gryfinie na posiedzeniu 
w dniu 13 grudnia 2005 wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie o zmianę w planie finansowym PCPR w dziale 852 – Pomoc 
społeczna. Zmniejsza się pan wydatków w rozdziale 85201 - Placówki 
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opiekuńczo - wychowawcze, przeznaczony na usamodzielnienia osób 
upuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – (zabezpieczone środki są 
większe od rzeczywistych potrzeb). Zwiększenie planu wydatków dotyczy 
rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem  
na uzupełnienie brakującego wyposażenia pomieszczeń PCPR w związku  
z planowaną zmianą lokalizacji. 

3) Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach  
o zmianę w planie wydatków między rozdziałami (zwiększenie 80130 – Szkoły 
zawodowe, zmniejszenie 80123 – Licea profilowane) o kwotę 43.665 zł 

 

17. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym  
na rok 2005 (druk nr 17/SK/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2005. 
Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 

1) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 530/2005 z dnia  
8 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową 
(z rez.cel.budżetu państwa, cz.83, poz.82) na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 38.019zł 
z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi 
odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. 
przez Powiat Gryfiński nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową, 

2) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2005 z dnia  
8 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową 
na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.000 zł (z rez. 
celowej budżetu państwa cz.83, poz.14) w dziale 801- Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie -  
w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych  
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy 
stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia  
31 października 2005 r. , 

3) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 543/2005 z dnia  
9 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z rez. cel. 
budżetu państwa cz.83, poz. 59) w dziale754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej 
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Straży Pożarnej, w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
zakupów paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie, 

4) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2005 z dnia  
15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w łącznej kwocie 340.650 
zł, i tak: 
− Dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej w kwocie 12.250 zł z przeznaczeniem na remont obiektu  
i sprzętu oraz pozostałe wydatki bieżące w Komedzie Powiatowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie, 

− Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 328.400 zł, z 
przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (rezerwa celowa budżetu państwa 
cz.83, poz.82), 

5) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 539/2005 z dnia  
9 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które zmniejsza przyznaną Powiatowi 
dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 –
Pomoc społeczna, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 18.000 zł 
przeznaczoną na dofinansowanie sieci ośrodków i punktów interwencji 
kryzysowej, w związku z jej niewykorzystaniem do końca roku 2005, 

6) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 554/2005 z dnia  
15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową 
na realizację zadań zleconych w dziale 853 – Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności, w kwocie 1.000 z przeznaczeniem na bieżącą działalność 
powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

7) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 582/2005 z dnia  
29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową 
na realizację własnych powiatu w dziale 852 –Pomoc społeczna, dziale 85202 – 
Domy pomocy społecznej, kwocie 7.512 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

8) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2005 z dnia  
15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową 
na realizację zadań zleconych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 
85156-Skałdki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie 1.200 z 
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przeznaczeniem ma sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 
dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, 

9) Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 
zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych o kwotę 23.000 zł, 
polegająca na zwiększeniu rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące,  
a zmniejszeniu planu w rozdziale 80123 – Licea profilowane, 

10) Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o 
zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł, 
polegająca na zwiększeniu rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące,  
a zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80123 – Licea profilowane, 

11) Koniecznością zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju, polegającej na zwiększeniu paragrafu 4210 – Zakup usług 
pozostałych (wydatki bieżące), a zmniejszeniu paragrafu 6050-Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki majątkowe) w związku 
pochodzeniem źródeł finansowania tych wydatków (dotacja na zadania 
bieżące) w kwocie 70.000 zł, 

12) Przeznaczeniem środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – 
Pozostała działalność w kwocie 36.000 zł na dofinansowanie zakupu 
wyposażenia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 
zwiększając tym samym plan finansowy wydatków jednostki o kwotę 36.000 zł 
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, 

13) Przeznaczeniem środków w wysokości 1.000 zł, znajdujących się w dyspozycji 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów wyjazdu 
młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie  
na Seminarium w Ośrodku Studiów Ogólnoeuropejskich we Vlotho pn. „Droga 
młodych w Europie”. Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan wydatków 
Wydziału Edukacji zwiększając tym samym plan finansowy ZSP Nr 2  
w Chojnie. 

 

18. Pismo dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat podejmowanych działań 
mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą i przeciwdziałanie 
bezrobociu (druk nr 18/SK/141).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat 
podejmowanych działań mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą  
i przeciwdziałanie bezrobociu. 
 

V. PION SEKRETARZA. 
1. Pismo Radnego Macieja Racinowskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi  

na interpelację złożoną na XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 14.12.2005 
r. (druk nr 1/SE/141). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Radnego Macieja Racinowskiego  
w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną na XXX sesji Rady Powiatu 
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w Gryfinie w dniu 14.12.2005 r. postanowił przekazać je do realizacji do dyrektora 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 2/SE/141).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
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 2006 r. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Konkursu „Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego za promocje 
powiatu” (druk nr 3/SE/141). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Konkursu „Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego za promocje powiatu” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Konkursu „Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego za promocje powiatu”. 
 

4. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/SE/141).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 

 
       Na tym posiedzenie zakończono.  
 

Protokolant Marcin Wegner __________________________  
 

Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre ____________________ 

               Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

               Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

                Członek Zarządu            - Danuta Bus           ____________________ 

                Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski   _________________ 


