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Protokół nr 150/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 lutego 2006 r. w godzinach od 1300 do 1500 w siedzibie przy  
ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De 

La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu. Nieobecny – Członek Zarządu – 
Bronisław Sakowski (Lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (za 4 osoby, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) 
(porządek obrad- załącznik nr 2). 

 

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

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 1/SK/150). 
 

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji Zarząd podjął następujące 
rozstrzygnięcie odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 r.: 
- wycofać z proponowanego projektu uchwały w punkcie zmniejszenia, kwotę 

44.800 zł z działu – Ochrona Zdrowia, rozdział Szpitale Ogólne, 
- zmniejszyć w dziale Administracja publiczna w rozdziale Starostwa 

Powiatowe wydatki do kwoty 68.000 zł, 
- zmniejszyć wydatki w dziale oświata i wychowanie – rozdziale pozostała 

działalność wydatki do kwoty 50.000 zł, 
- zmniejszyć wydatki w dziale pomoc społeczna – rozdział – powiatowe centra 

pomocy rodzinie do kwoty 11.800 zł. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 z uwzględnieniem wcześniej podanych poprawek ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.            
 

III. SPRAY RÓZNE, INFORMACJE , WOLNE WNIOSKI. 
 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że najprawdopodobniej w maju 
br. wejdą w życie nowe przepisy o okręgowych inspektoratach nadzoru 
budowlanego. Mają one zastąpić obecne służby i będą obejmować minimum trzy 
powiaty. Powiedziała, że należy dopełnić wszelkich starań, aby taka jednostka 
była na terenie powiatu gryfińskiego.  Dodała, że została poinformowana przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, iż w związku z tym, że władze 
centralne nie przekazują należnej kwoty na powiatowy inspektorat nadzoru 
budowlanego – nie widzi dużych szans na utworzenie takiej jednostki jakim 
byłby okręgowy inspektorat nadzoru budowlanego.  
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił – Wicestarosta Józef Ruciński.  
 

  Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że Trybunał Konstytucyjny 
orzekł o nie zgodności z Konstytucją ustawy odbierającej 13 pensję 
„samorządowcom”. W związku z tym, Trybunał Konstytucyjny przywrócił 
prawo do uzyskania 13 pensji samorządowcom.  
  

  Przewodnicząca Zarządu poinformowała, o spotkaniu sztabu kryzysowego 
Wojewody Zachodniopomorskiego na temat ewentualnego zagrożenia 
powodziowego. Na terenie Powiatu Gryfińskiego należy naprawić ok. 7 km 
wałów przeciwpowodziowych. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że 
zgłosiła wniosek, aby w budżecie na kolejny rok znalazły się wydatki na naprawę 
tych 7 km wałów, które stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców powiatu 
gryfińskiego.   
 

 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że na spotkaniu wojewódzkiego 
zespołu zarządzania kryzysowego był poruszany problem związany  
z zagrożeniem ewentualnego wystąpienia wirusem ptasiej grypy.  
  

     Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że odbyło się spotkanie 
z zarządcami dróg w Mieście i Gminie Gryfino, które odbyło się w Urzędzie 
Miasta i Gminy Gryfino.   
 
       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 
 

____________________
 


