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Protokół nr 143/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 4 stycznia 2006 r. w godzinach od 1500 do 1700 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 w PIONIE SKARBNIKA o: 

a) Punkt 3 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami na rok 2006 (druk nr 3/SK/142). 

b) Punkt 4 w brzemieniu „Informacja o zmianach w ustawie o finansach publicznych  
od 1 stycznia 2006 r.” (druk nr 4/SK/142). 

c) Punkt 5 w brzmieniu „Wniosek dotyczący spowodowania realizacji Uchwały Zarządu 
Powiatu określającej szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli  
w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora 
finansów publicznych” (druk nr 5/SK/143).  

d) Punkt 6 w brzmieniu „Informacja dotycząca przyczyn zachwiania płynności finansowej 
Powiatu według stanu na dzień 30 grudnia 2005 r.” (druk nr 6 /SK/143).  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 141/II/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. oraz 

142/II/2005 z dnia 29 i 30 grudnia 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).  
  

II.PION WICESTAROSTY 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości (druk nr 
1/WSP/143). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości 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 wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 
nieruchomości.  
 

III. PION SKARBNIKA.  
1. Omówienie zapisów ustawy o finansach publicznych dotyczących możliwości 

finansowania zadań i niemożliwości dofinansowywania działalności 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (w tym 
stowarzyszeń zwykłych i zarejestrowanych) - przez jednostki samorządu 
terytorialnego (druk nr 1/SK/143). 
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 Zarząd omówił zapisy ustawy o finansach publicznych dotyczących 
możliwości finansowania zadań i niemożliwości dofinansowywania działalności 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (w tym 
stowarzyszeń zwykłych i zarejestrowanych) - przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
  Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą pisma Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie 
z dnia 23 grudnia 2005 r. skierowanego do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 
2/SK/143).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na rok 2006 (druk nr 3/SK/143). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 
2006 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na rok 2006. 
 

4. Informacja o zmianach w ustawie o finansach publicznych od 1 stycznia 2006 
r (druk nr 4/SK/143). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika powiatu Gryfińskiego  
o zmianach w ustawie o finansach publicznych obowiązujących od 1 stycznia 
2006 r. 
 

5. Wniosek dotyczący spowodowania realizacji Uchwały Zarządu Powiatu 
określającej szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli  
w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach 
sektora finansów publicznych (druk nr 5/SK/143).  
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym spowodowania 
realizacji Uchwały Zarządu Powiatu określającej szczegółowe warunki  
i tryb przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych polecił 
wykonanie do 31 marca 2006 r. kontroli 5% wydatków budżetu powiatu za lata 
2003, 2004, 2005 uznając to zadanie za priorytetowe.  

Zarząd polecił Wydziałowi Organizacji i Spraw Obywatelskich  
o wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie poprawek dotyczących przypisania obowiązku przeprowadzenia 
kontroli 5% wydatków budżetu powiatu Referatowi Audytu i Kontroli.  
 

6. Informacja dotycząca przyczyn zachwiania płynności finansowej Powiatu 
według stanu na dzień 30 grudnia 2005 r. (druk nr 6 /SK/143).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą przyczyn zachwiania płynności 
finansowej Powiatu według stanu na dzień 30 grudnia 2005 r. 

Zarząd w celu doprowadzenia do przywrócenia płynności finansowej 
Powiatu postanowił: 
1. Zablokować wydatki budżetowe w 2006 roku do czasu uzyskania płynności 

finansowej zgodnie a art. 131 ustawy o finansach publicznych, 
2. Ustalić harmonogram sprzedaży nieruchomości niezrealizowanej w 2005 

roku, 
3. Wprowadzić uzyskane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości 

niesprzedanych w 2005 r. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z 2005 
r., 

4. Ustalić harmonogram sprzedaży nieruchomości planowanych do sprzedaży  
w 2006 r., 

5. Ustalić harmonogram spłaty zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia 
2005 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wskazania źródła 
finansowania zobowiązań, 

 

IV. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyznaczenia 

członków Zarządu Powiatu w Gryfinie, upoważnionych do podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji dotyczącej działalności 
jednostki organizacyjnej powiatu - Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych 
niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Rynkowej 27 w Moryniu (druk nr 
1/SE/143). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia członków Zarządu 
Powiatu w Gryfinie, upoważnionych do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji dotyczącej 
działalności jednostki organizacyjnej powiatu - Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych z siedzibą 
przy ul. Rynkowej 27 w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyznaczenia członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie, upoważnionych do podpisania protokołu zdawczo-
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odbiorczego dokumentacji dotyczącej działalności jednostki organizacyjnej 
powiatu - Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych z siedzibą 
przy ul. Rynkowej 27 w Moryniu. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyznaczenia 
członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania protokołu 
przekazania (zdawczo- odbiorczego) dokumentacji dotyczącej działalności 
zlikwidowanej jednostki organizacyjnej powiatu - Dom Pomocy Społecznej  
w Moryniu Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego z siedzibą przy ul. Klonowej 1 w Niegowie (druk nr 
2/SE/143). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia członków Zarządu 
Powiatu upoważnionych do podpisania protokołu przekazania (zdawczo- odbiorczego) dokumentacji dotyczącej 
działalności zlikwidowanej jednostki organizacyjnej powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu Zgromadzeniu 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą przy ul. Klonowej 1 w Niegowie w brzmieniu 
zaproponowanym prze wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyznaczenia członków 
Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania protokołu przekazania 
(zdawczo- odbiorczego) dokumentacji dotyczącej działalności zlikwidowanej 
jednostki organizacyjnej powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 
Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z 
siedzibą przy ul. Klonowej 1 w Niegowie. 

 

3. Wniosek dotyczący przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na realizację inwestycji pn.: „Budowa społeczeństwa 
informacyjnego na terenie Powaitu Gryfińskiego” (druk nr 3/SE/143).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji  
pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego”  
i polecił przygotować przedmiotowy projekt Skarbnikowi Powiatu Gryfińskiego.  

 
       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   _________________ 


