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Protokół nr 142/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 grudnia 2005 r. w godzinach od 1445 do 1500 oraz 30 grudnia 2005 r. 
w godzinach 1200 do 1430 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).  
W dniu 30 grudnia 2005 r. nieobecna usprawiedliwiona Danuta Bus - Członek Zarząd Powiatu.  

2. Porządek obrad został uzupełniony: 
a) W PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt 7 w brzmieniu „Zapoznanie 

się z materiałem poglądowym dotyczącym wykorzystania przez szkoły ponadgimnazjalne 
prowadzone przez Powiat Gryfiński środków na stypendia EFS (druk nr 7/WSP-AN/142). 

b) W PIONIE SKARBNIKA o punkt Zapoznanie się z wykazem zobowiązań jednostek 
organizacyjnych powiatu gryfińskiego w latach 1990-2004 (druk nr 8/SK/142). 

Na w niosek Starosty jako pierwsze były rozpatrywane następujące punkty: 
− w PIONIE WICESTAROSTY punkt 1 „Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami dotyczący wypowiedzenia umów dzierżawy zawartych z Mariolą 
Kupkowską - Niepublicznym Zakładem Fizjoterapii oraz Reginą Kamińską - Usługi 
Pielęgniarskie, Sterylizacja Narzędzi” (druk nr 1/WSP/142). 

− w PIONIE ETATOWEGO CZŁONK ZARZĄDU punkt 1 „Wniosek Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia 
przeprowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi  
na „Adaptacji pomieszczeń na łazienki, wymianie stolarki okiennej i dociepleniu ścian” w 
DPS w Trzcińsku Zdroju (druk nr 1/WSP-AN/142). 

− w PIONIE SKARBNIKA punkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk  
nr 1/SK/142)  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
  

III.PION WICESTAROSTY 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 

wypowiedzenia umów dzierżawy zawartych z Mariolą Kupkowską - 
Niepublicznym Zakładem Fizjoterapii oraz Reginą Kamińską - Usługi 
Pielęgniarskie, Sterylizacja Narzędzi (druk nr 1/WSP/142). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dotyczący wypowiedzenia umów dzierżawy zawartych z 
Mariolą Kupkowską - Niepublicznym Zakładem Fizjoterapii oraz Reginą 
Kamińską - Usługi Pielęgniarskie, Sterylizacja Narzędzi.  
 

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

Publicznych w sprawie zlecenia przeprowadzenia nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi polegającymi na „Adaptacji pomieszczeń na 
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łazienki, wymianie stolarki okiennej i dociepleniu ścian” w DPS w Trzcińsku 
Zdroju (druk nr 1/WSP-AN/142). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia przeprowadzenia 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na 
„Adaptacji pomieszczeń na łazienki, wymianie stolarki okiennej i dociepleniu 
ścian” w DPS w Trzcińsku Zdroju. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 1/SK/142).  
 
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 - 5 osób, 
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. 

 
W tym momencie Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre ogłosiła przerwę  

w obradach do dnia 30.12.2005 r. do godz. 12.00. 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia 

konkursu na wybór biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze 
ofert na badanie sprawozdań finansowych SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie i SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/142). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ogłoszenia konkursu na wybór biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze ofert na badanie sprawozdań 
finansowych SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i SPZZOZ w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu  
na wybór biegłego rewidenta i przyjęcia treści ogłoszenia o naborze ofert  
na badanie sprawozdań finansowych SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i 
SPZZOZ w Gryfinie.  
 

III. PION WICESTAROSTY.  
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia 

środków finansowych PFRON pomiędzy zdaniami (druk nr 2/WSP/142). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia 
środków finansowych PFRON pomiędzy zdaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zdaniami. 
 

IV.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
2. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do wiadomości Starosty 

Gryfińskiego adresowane do Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego na temat ewentualnej likwidacji Biblioteki 
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/142). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem na temat ewentualnej likwidacji Biblioteki 
Pedagogicznej w Gryfinie skierowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przekazanym do 
wiadomości Starosty Gryfińskiego.  

Etatowy Członek Zarządu - Adma Nycz przekazał informację o odbytej 
rozmowie z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego - 
Kazimierzem Nowickim. W rozmowie tej Wicemarszałek określił, że istnieje 
określona strategia rozwoju bibliotek pedagogicznych, zaś ewentualne rozmowy 
na temat dalszego funkcjonowania placówki odbędą się w uzgodnionym 
terminie. Żadne decyzje organu prowadzącego (samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego) jeszcze nie zapadły.  

  

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 2005/2006 (druk nr 3/WSP-AN/142). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 
2005/2006. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 
sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2005 (druk 
nr 4/WSP-AN/142). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dokonania zmian w planie finansowym 
wydatków na rok 2005. 
 

5. Informacja Dyrektora SOS-W w Chojnie na temat realizacji budżetu  
na 2005 r. (druk nr 5/WSP-AN/142). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SOS-W w Chojnie  
na temat realizacji budżetu na 2005 r.  
 

6. Pismo Wójta Gminy Banie w sprawie podjęcia działań zmierzających  
do poprawy stanu nawierzchni drogi powiatowej 1375z przebiegającej przez 
Dłusko Gryfińskie (druk nr 6/WSP-AN/142). 
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Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Banie w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni drogi powiatowej 1375z 
przebiegającej przez Dłusko Gryfińskie. 
 

7. Zapoznanie się z materiałem poglądowym dotyczącym wykorzystania przez 
szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Gryfiński środków na 
stypendia EFS (druk nr 7/WSP-AN/142). 

 

Zarząd zapoznał się z materiałem poglądowym dotyczącym wykorzystania 
przez szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Gryfiński środków na 
stypendia EFS.  
 

IV. PION SKARBNIKA. 
2. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie zaliczenia wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 
(druk nr 2/SK/142).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie 
zaliczenia wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2005. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk 
nr 3/SK/142). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym prze 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. Uchwała ta jest 
konsekwencją uchwały Nr XXXI/401/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.12.2005 r.  

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 
4/SK/142). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym prze 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. Uchwała ta jest 
konsekwencją uchwały Nr XXXI/400/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.12.2005 r.  
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5. Podjęcie uchwały Zarządu powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005 (druk nr 5/SK/142). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym 
prze 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 budżetu na rok 
2005. Przedmiotowych zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w 
związku z : 

1) Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach o zmianę w planie wydatków między rozdziałami 80130 
i 80146 o kwotę 4.471 zł oraz zmianę o kwotę 1.000 zł między rozdziałami 
85446 i 85410. 

2) Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
o zmianę w planie wydatków między rozdziałami 80102, 80111 i 80146 o 
kwotę 19.354 zł oraz zmianę o kwotę 3.000zł między rozdziałami 85446 i 
85419. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005 (druk nr 6/SK/142). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym 
prze 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 budżetu na rok 
2005. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z 
otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 19.12.2005 w sprawie 
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2005 o kwotę 153.542 zł. Podział dodatkowych środków został dokonany na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 
grudnia 2005, zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 
związku z tym, że pismo informujące o zwiększeniu subwencji wpłynęło po sesji 
Rady Powiatu w Gryfinie, powyższą zmianę dokonuje się uchwałą Zarządu 
Powiatu, zwiększając tylko plan dochodów budżetowych. (W dniu 29 grudnia 
2005 r. przeprowadzono rozmowę z Naczelnikiem Departamentu Finansów 
Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu 
wprowadzenia powyższych środków do budżetu Powiatu). 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia 

kredytu bankowego (druk nr 7/SK/142). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 
w brzmieniu zaproponowanym prze wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku 
deficytu budżetu związana jest z finansowaniem wydatków - w miesiącu styczniu 
2006 r. 
 

8. Zapoznanie się z wykazem zobowiązań jednostek organizacyjnych powiatu 
gryfińskiego w latach 1990-2004 (druk nr 8/SK/142). 

 

Zarząd zapoznał się z wykazem zobowiązań jednostek organizacyjnych 
według stany na dzień 31.12.2005 r. powiatu gryfińskiego w latach 1990-2004. 
 

V. PION STAROSTY. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich  

w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron porozumienia w sprawie 
użyczenia samochodu Ford oraz umowy użyczenia zestawu komputerowego, 
zawartych z jednostka organizacyjną Powiatu - DPS w Moryniu (druk nr 
1/SE/142).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich rozwiązał za porozumieniem stron 
porozumienie w sprawie użyczenia samochodu Ford oraz umowę użyczenia 
zestawu komputerowego, zawartych z jednostka organizacyjną Powiatu - DPS  
w Moryniu. 
 
       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   _________________ 


