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Protokół nr 159/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 maja 2006 r. w godzinach od 1200 do 1600 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 oraz zaproszeni 
goście. (Lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony w PIONIE STAROSTY o punkt 5 w brzmieniu 
„Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy - Panem Marianem Mielczarkiem”.  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2) 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 157/II/2006 z dnia 12 i 19 kwietnia 2006 r. oraz 

159/II/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Informacja dotycząca pism Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 

Samarytanek Krzyż Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie (druk 
nr 1/SP/159). 

 

Zarząd przyjął informację dotyczącą wymiany pism  
ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył - Koordynator Ochrony 
Zdrowia - Jarosław Witeńko.  

 

2. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące lądowiska dla 
helikopterów przy gimnazjum w Gryfinie (druk nr 2/SP/159). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
dotyczącym lądowiska dla helikopterów przy gimnazjum w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat pisma Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino w sprawie lądowiska dla helikopterów (druk nr 
3/SP/159). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia  
na temat pisma Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie lądowiska 
dla helikopterów. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia  
do przeprowadzenia z przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino 
rozmów na temat omówienia możliwości stworzenia awaryjnego lądowiska 
na remontowanym boisku przy Gimnazjum w Gryfinie przy  
ul. Iwaszkiewicza. 
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4. Zapoznanie się korespondencją z Departamentem Wdrażania 
Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy 
(druk nr 4/SP/159).  

 

Zarząd zapoznał się z korespondencją z Departamentem Wdrażania 
Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy. 

Zarząd postanowił, iż w piątek tj. 12.05.2006 r. odbędzie się spotkanie 
z udziałem Przewodniczącej Zarządu - Ewy De La Torre, Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Rafała Wołosiaka, 
Koordynatora Ochrony Zdrowia - Jarosława Witeńki, Radcy Prawnego 
Starostwa Powiatowego - Zygmunta Kandulskiego, Inspektora Wydziału 
Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej - Pani Beaty Dróżdż 
w celu wypracowania propozycji jednolitego stanowiska Zarządu Powiatu 
w sprawie przekazania w użytkowanie innemu podmiotowi sprzętu 
pozyskanego ze środków ZPORR.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił - Koordynator Ochrony Zdrowia - 

Jarosław Witeńko. 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył - Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy - Marian Mielczarek.  
 

5. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy - Panem Marianem 
Mielczarkiem.  

 

Zarząd na spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy - 
Panem Marianem Mielczarkiem omówił możliwość realizacji inwestycji 
„Docieplenie budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie” 
przy udziale bezrobotnych, którzy odbyliby w ramach szkoleń w zakresie 
prac budowlanych szkolenie zawodowe. Szkolenie to byłoby monitorowane 
przez podmiot, który zostałaby wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy.  

Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
do ponownego rozważenia - w porozumieniu z Etatowym Członkiem 
Zarządu - Panem Adamem Nyczem oraz Wydziałem Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych - możliwości realizacji inwestycji „Docieplenie 
budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie” przy udziale 
bezrobotnych w ramach szkoleń.  

Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
do przygotowania sprawozdania na temat realizacji programów w zakresie 
szkoleń dla bezrobotnych, obejmujących informacje dotyczących: 

1. Adresatów szkoleń, 
2. Realizatorów szkoleń oraz w jakim trybie jest wyłaniany, 
3. Kosztów szkoleń z podziałem na poszczególnych realizatorów, 
4. Tematyki szkoleń, 
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5. Liczby osób bezrobotnych objętych szkoleniami w roku 2005. Dane 
za rok 2006 (3 kwartały) zostaną przygotowane na początku X 2006 
przez Powiatowy Urząd Pracy.  

6. Efektywności, czyli odpowiedzi na pytanie ile osób znalazło prace 
po odbyciu takich szkoleń.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił - Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy - Marian Mielczarek.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

budżetowych na 2006 r. w Domu Dziecka w Binowie (druk nr 
1/WSP/159). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia środków budżetowych na 2006 r. w Domu Dziecka  
w Binowie.  
 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
na temat oferty najmu pomieszczeń położonych w Gryfinie przy ulicy 
Łużyckiej złożonej prze firmę „BROKERS” (druk nr 2/WSP/159).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami na temat oferty najmu pomieszczeń położonych  
w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej złożonej przez firmę „BROKERS”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie kosztów aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości 
stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Gryfino (druk nr 3/WSP/159).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami postanowił wystosować pismo  
do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z propozycją pokrycia kosztów aktu 
notarialnego umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gryfino. 
 Odnośnie zabezpieczenia środków na pokrycie podatku VAT  
od wartości nieruchomości, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomości do złożenia odpowiedniego wniosku do Zarządu 
Powiatu w sprawie zmian w budżecie.  
 

4. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
na temat podziału nieruchomości oznaczonej nr działki nr 161, 
położonej w obrębie 3, miasta Gryfino (druk nr 4/WSP/159). 
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  Zarząd przyjął kompleksową informację Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami na temat procedury podziału nieruchomości 
oznaczonej nr działki nr 161, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino.  

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie dot. zajęcia stanowiska w sprawie zamiany nieruchomości 
drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego  
na nieruchomości drogowe stanowiące własność Gminy Gryfino (druk 
nr 5/WSP/159).  

 

  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie dot. zajęcia stanowiska  
w sprawie zamiany nieruchomości drogowych stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego na nieruchomości drogowe stanowiące własność 
Gminy Gryfino.  

 

6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w/s przekazania w trwały zarząd PZD w Gryfinie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 
Kamienny Jaz i Strzelczyn, gmina Chojna (druk nr 6/WSP/159). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s przekazania w trwały zarząd PZD  
w Gryfinie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w obrębie Kamienny Jaz i Strzelczyn, gmina Chojna.    
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
zaakceptowania wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 152/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta 
Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się  
w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie (druk nr 7/WSP/159). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s zaakceptowania wstępnego projektu 
podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/1, położonej w 
obrębie ewidencyjnym 4 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

na temat wdrażania pakietu oprogramowania wspierającego 
zarządzanie oświatą „Sigma Ptivium” (druk nr 1/WSP-AN/159).  
 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki na temat wdrażania pakietu oprogramowania 
wspierającego zarządzanie oświatą „Sigma Ptivium” postanowił wyrazić 
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zgodę na uruchomienie w/w projektu w wariancie 2 zaproponowanym 
przez wnioskodawcę czyli użyczenie licencji w formie edukacyjnej.  
 

2. Pismo Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie na 
temat regulacji płac pracowników w 2006 r. (druk nr 2/WSP-AN/159). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Głównego Księgowego Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie na temat regulacji płac pracowników w 2006 r. 
Regulacji płac w Powiatowym Zarządzie Dróg dokonano z końcem lutego 
2006 r. ze skutkiem od 01.01.2006 r.  

Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 
do przygotowania dodatkowej informacji na temat tego, czy w dniu wypłaty 
regulacji wynagrodzeń zakład posiadał jakiekolwiek zobowiązania 
wymagalne.  
 

3. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie zwiększenia  
o 20 godzin w arkuszu organizacyjnym roku 2006/2007 SOS-W  
w Chojnie liczby godzin wychowawczych w placówce (druk nr 3/WSP-
AN/159).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie  
w sprawie zwiększenia o 20 godzin w arkuszu organizacyjnym roku 
2006/2007 SOS-W w Chojnie liczby godzin wychowawczych w placówce. 
 

4. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie utworzenia z dniem  
1 września 2006 r. stanowiska wicedyrektora SOS-W w Chojnie (druk 
nr 4/WSP-AN/159). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie  
w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2006 r. stanowiska wicedyrektora 
SOS-W w Chojnie. 
 

5. Pismo Skarbnika Powiatu Gryfińskiego informujące o zaciągnięciu 
przez Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie zobowiązań wymagalnych (druk 
nr 5/WSP-AN/159).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Skarbnika Powiatu Gryfińskiego 
informującym o zaciągnięciu przez Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie 
zobowiązań wymagalnych i postanowił powrócić do jego rozpatrzenia na 
jednym z kolejnych posiedzeń w obecności Skarbnika Powiatu. 

Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
do zebrania wszystkich pism i informacji od dyrektorów placówek 
oświatowych odnoszących się do tego w ilu jednostkach oświatowych oraz w 
jakiej kwocie zostały zaciągnięte zobowiązania wymagalne powyżej planu 
wydatków (dotyczy odpowiedzi na pismo z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej).  
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6. Pismo Pana Tadeusza Łyczakowskiego na temat nieprawidłowości 
powstałych w latach 2001-2006 w Powiatowym Zarządzie Dróg  
w Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/159).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Pana Tadeusza Łyczakowskiego 
na temat nieprawidłowości powstałych w latach 2001-2006 w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Gryfinie przyjął informację, że sprawujący nadzór na 
PZD Etatowy Członek Zarządu postanowił przekazać je do Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w celu zarejestrowania go jako 
oficjalnej skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.  

 

7. Pismo Pana Tadeusza Łyczakowskiego dotyczące uregulowania zapłaty 
za zaległe faktury zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 
2005/2006 (druk nr 7/WSP-AN/159).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Pana Tadeusza Łyczakowskiego 
dotyczącym uregulowania zapłaty za zaległe faktury zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w sezonie 2005/2006. Etatowy Członek Zarządu - Adam 
Nycz poinformował, że wszystkie zaległe faktury względem Pana Tadeusza 
Łyczakowskiego zostały uregulowane w dniu 28 kwietnia 2006 r. Powiatowy 
Zarząd Dróg nie posiada zatem żadnych zobowiązań z tego tytułu wobec 
Pana Tadeusza Łyczakowskiego.  
 

8. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. ”Wykonanie projektów budowlanego - 
wykonawczych termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynku  
ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz termomodernizacji stropodachu w ZSP Nr 1 
w Chojnie” (druk nr 8/WSP-AN/159). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Wykonanie 
projektów budowlanego - wykonawczych termomodernizacji wraz  
z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz 
termomodernizacji stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie”. 

 

9. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/WSP-
AN/159). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu  
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z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i rozwój 
społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego.  
 

10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę na 
„Dostawę mebli domowych dla DPS w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 
10/WSP-AN/159).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu 
postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie 
zapytania o cenę na „Dostawę mebli domowych dla DPS w Trzcińsku 
Zdroju”. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 
2006 (druk nr 11/WSP-AN/159). 

 

Zarząd przyjął, na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki propozycję zmian w planie finansowym wydatków  
na rok 2006 w poszczególnych placówkach oświatowych. 
 

V. PION SKARBNIKA.  
1. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat bilansów 

łącznych jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego oraz służb, 
inspekcji i straży sporządzone na dzień 31.12.2005 r. (druk nr 1/SK/159). 

 

  Zarząd przyjął do wiadomości informację Skarbnika Powiatu 
Gryfińskiego na temat bilansów łącznych jednostek budżetowych Powiatu 
Gryfińskiego oraz służb, inspekcji i straży sporządzone na dzień  
31.12.2005 r. 

 

2. Wniosek Skarbnika Powiatu Gryfińskiego w sprawie zapoznania się i 
podpisania przez Zarząd Powiatu bilansu z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. (druk nr 2/SK/159).  

 

 Zarząd po zapoznaniu się z bilansem z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., zatwierdził  
go i podpisał.  
 

3. Wniosek Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat sprawozdań  
za I kwartał 2006 r. (druk nr 3/SK/158). 

 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości sprawozdanie budżetowe za I 
kwartał 2006 r.  
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego 
jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania 
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego 
uprawnionych (druk nr 4/SK/159). 

 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że uchwała ta została już raz 
podjęta na XXXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 28 lutego 2006 r. 
Jednakże Wojewoda Zachodniopomorski w swoim rozstrzygnięciu 
nadzorczym, stwierdził nieważność uchwały w § 10 stwierdzając, że 
uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego, zadaniem nadzoru prawnego wojewody - jest - to 
akt prawa miejscowego. W związku z tym należy jeszcze raz podjąć w/w 
uchwałę, realizując zalecenia wojewody zachodniopomorskiego.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających 
Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także 
organów do tego uprawnionych? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub 
jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych 
ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. 
 

5. Pismo Prezesa PEC Sp. z o.o. w Gryfinie w sprawie zadłużenia z tytułu 
dostawy energii cieplnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie oraz 
ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/SK/158).  

 

 Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa PEC Sp. z o.o. w Gryfinie  
w sprawie zadłużenia z tytułu dostawy energii cieplnej dla Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do sporządzenia 
materiału obejmującego inwentaryzację wszystkich istniejących 
zobowiązań i takich, które mogą powstać w jednostkach organizacyjnych 
powiatu. Materiał ten będzie przedmiotem dyskusji na jednym z kolejnych 
posiedzeń.  
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6. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok 
(druk nr 6/SK/158).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymał się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok. Uchwała ta jest 
konsekwencją uchwały Nr XXXVI/454/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 10 maja 2006 r.  
 

7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok 
(druk nr 7/SK/158).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymał się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok. Uchwała ta jest 
konsekwencją uchwały Nr XXXVI/453/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 10 maja 2006 r.  
 

8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 8/SK/158).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymał się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2006. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 
1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2006 z dnia  

17 marca 2006r. w sprawie dotacji celowych, które nie wygasają  
z upływem roku 2006 roku, na podstawie, którego zwiększony został 
Powiatowi plan dotacji celowych na rok 2006 o łączną kwotę 106.245 zł. 
I tak zwiększono: 
a)  w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne 

powiatowe, § 6439 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
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na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  
o kwotę 52.675 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa drogi 
Bartkowo-Gajki przejście przez m. Bartwo” w ramach Działania  
3.1 ZPORR 

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, 85202 – Domy pomocy społecznej,  
§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 
53.570 zł z przeznaczeniem na projekt „Adaptacji pomieszczeń na 
łazienki i pokoje mieszkalne w DPS Trzcińsko-Zdrój” w ramach 
Kontraktu Wojewódzkiego.  

2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 152/2006 z dnia  
31 marca 2006 r., które zwiększyło Powiatowi dotację celową na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w dziale 710 – 
Działalność usługowa, 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 40.000 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie skutków zwiększenia limitu zatrudnienia 
o jeden etat w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie, z tego na: 
a) wynagrodzenia 25.200 zł, 
b) pochodne od wynagrodzeń - 5.000 zł, 
c) pozostałe wydatki bieżące - 9.800 zł, 

3. Przeznaczeniem kwoty w wysokości 8.011 zł z rezerwy budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na uregulowanie zobowiązań przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych za lata 2002-2005(aprobata Zarządu Powiatu w dniu 
29.03.2006 r.). 

4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2006 z dnia  
13 kwietnia 2006 r., w które zwiększa dotację celową ( z rezerwy celowej 
budżetu państwa cz.83, poz.41) w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 3.000 zł, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 
3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego 
dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi 
socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy 
świadczenie pracy socjalnej w środowisku. 

 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia radcy prawnego Pana 

Zygmunta Kandulskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego 
przed Sądem Rejonowym w Szczecinie w sprawie przeciwko Piotrowi 
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Wiśniewskiemu właścicielowi firmy GEOINWEST Firma Geodezyjna  
w Oświęcimiu (druk nr 1/SE/159). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia radcy 
prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed Sądem Rejonowym w 
Szczecinie w sprawie przeciwko Piotrowi Wiśniewskiemu właścicielowi firmy GEOINWEST Firma 
Geodezyjna w Oświęcimiu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymał się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia radcy 
prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego przed Sądem Rejonowym w Szczecinie w sprawie przeciwko 
Piotrowi Wiśniewskiemu właścicielowi firmy GEOINWEST Firma 
Geodezyjna w Oświęcimiu. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 228 
lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” (druk nr 
2/SE/159). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 228 lutego 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” 
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 zmiany Uchwały Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 228 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmiany Uchwały 
Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  
w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego  
w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym  
i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (druk nr 
3/SE/159). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmiany Uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad 
zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom 
pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmiany Uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom 
pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego.  
 
       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 

 
____________________

      


