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Protokół nr 181/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 września 2006 r. w godzinach od 800 do 915 i 7 września 2006 r.  
w godzinach od 800 do 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych 4 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Wicestarosta Józef Ruciński. 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Nieobecna 
usprawiedliwiona - Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przyjął protokół Nr 179/II/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. oraz protokół Nr 180/II/2006 

z dnia 1 września 2006 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)  
  
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o zwiększenie 

budżetu na bieżącą działalność (druk nr 2/WSP-AN/181). 
 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski 
powiedział, że w chwili obecnej w wydziale na zakup tablic rejestracyjnych oraz 
druków komunikacyjnych pozostało 7 888, 67 zł. Dodał, że środki te mogą 
wystarczyć na parę dni. Miesięcznie koszt zakupu tablic rejestracyjnych oraz druków 
komunikacyjnych oscyluje wokół kwoty 60 tys. Czasami więcej. W związku z tym, 
że dokumenty oraz tablice rejestracyjne musza być wydawane został złożony 
wniosek o zwiększenie budżetu na ten cel o 210 000 zł. Powiedział, że ta kwota 
powinna wystarczyć do końca roku.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że zwiększenie budżetu w tej 
kwestii musi nastąpić, gdyż te środki później do nas wracają w postaci opłat, jakie 
uiszczają petenci. Dodał, że nie zwiększenie budżetu może spowodować zamknięcie 
wydziału, czego sobie nie wyobraża.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że aby zwiększyć wydatki  
w wydziale należy wskazać źródło ich sfinansowania. Dodała, że w wydziale 
komunikacji i transportu należy zmniejszyć dochody o 1 mln zł, a co za tym idzie  
i wydatki. Podyktowane jest to zmianą przepisów, która zmniejszyła opłatę 
komunikacyjną. Można oczywiście pokryć te wydatki z innych dziedzin klasyfikacji 
budżetowej. Jednakże będzie to trudne, gdyż problemy finansowe są w różnych 
działach. Spytała Naczelnika czy wydatki na ten rok były mniejsze niż wykonanie 
planu z ubiegłego roku?  
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski 
powiedział, że planując budżet na rok 2006 przyjął kwotę ponad 800 tys. zł.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska spytała, czy ta kwota jest porównywalna z 
rokiem ubiegłym? 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski 
powiedział, że jest ona porównywalna, jednakże w kwietniu Br. Minister Transportu 
wydał rozporządzenie o wymianie tablic rejestracyjnych. Dał on 2 tygodnie  
na wymianę tych tablic nie dając jednocześnie żadnego okresu przejściowego. 
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Spowodowało to sytuację taką, że mając już zamówione tablice stare nie mogliśmy 
ich użyć tylko musieliśmy zamówić nowe tablice. Te wydatki oczywiście nie były 
zaplanowane. Ponadto wydatki zwiększyła wymiana praw jazdy. Większość ludzi 
czekało do ostatniej chwili. Stwierdził, że ta kwota 210 tys. zł może wystarczyć  
do końca roku, jednakże może się tak wydarzyć również, że będzie ta kwota za mała. 
Dodał, że według wyliczeń miesięcznie wydatkowanych jest na tablice i druki 
rejestracyjne ok. 60 tys. zł.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że być może kwota zwiększenia 
budżetu oscylowałaby wokół mniejszej kwoty.  
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski 
powiedział, że mniejsza kwota może wchodzić w rachubę, jednakże trzeba się liczyć 
z tym, że może się pojawić kolejny wniosek o zwiększenie budżetu.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że jaka kwota zostanie wpisana  
we wniosku to jego zdaniem nie ma znaczenia, gdyż i tak trzeba znaleźć na to środki 
w budżecie.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest 
zwiększenie budżetu. Jedną niewiadomą jest wysokość kwoty, o jaką ma być 
zwiększony budżet Wydziału Komunikacji i Transportu. Może to być kwota 
mniejsza, ale należy pamiętać, że takie wnioski mogą się pojawić. Raczej na pewno 
się pojawią.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w tej sprawie Pan Naczelnik 
Wydziału Komunikacji i Transportu i Pani Skarbnik powinni się spotkać w tej 
sprawie. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że niestety nie ma 
możliwości zwiększenia budżetu wydziału, gdyż wtedy należy innemu wydziałowi 
zmniejszyć ten budżet. Druga sprawa jest taka, że z wykonania budżetu za I półrocze 
2006 r. wynika, że dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej są niższe od zakładanych. 
Do końca roku te dochody zamkną się kwotą ok. 1 mln. zł. niższą. Dodała, że o taką 
kwotę należy zmniejszyć budżet, zaś cała rezerwa została już rozdysponowana.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że niestety takie wnioski będą 
się pojawiać i już się pojawiają. Jego zdaniem środki musza się znaleźć, kwestia jest 
tylko skąd. Być może z bieżącej działalności Starostwa Powiatowego należy 
wygospodarować 100 lub 150 tys. zł. Dodał, że z innych jednostek nie ma już, co 
„zdejmować” i przekazać na bieżącą działalność. Powtórzył, że ten wydział 
zaprzestać pracy nie może.  
Wicestarosta Józef Ruciński spytała czy jest możliwość odłożenia w czasie spłaty 
rat kredytów, które zostały przez powiat zaciągnięte? 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że spłatę rat kredytów można 
tylko i wyłączenie przesunąć w czasie. Jednakże nic to nie zmieni. Dodała, że ta 
sytuacja może być jeszcze gorsza.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że na 28 września wyznaczone są terminy 
przetargów na sprzedaż nieruchomości. Być może uda się je sprzedać, jednakże nie 
można tego zakładać na 100%. Spytał jednocześnie ile jest obecnie zaciągniętych 
kredytów? 



 3

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że obecnie kredyt  
w rachunku bieżącym oraz raty kredytów, które zostały zaciągnięte na remont 
budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 oraz wykup części budynku przy  
ul. 11 Listopada. Ponadto spłacane są odsetki od obligacji. Jeżeli chodzi o możliwość 
odroczenia spłaty rat kredytów to możliwość jest. W przypadku odroczenia kredytów 
o miesiąc to w kolejnym miesiącu rata kredytu będzie jeszcze większa.  
Wicestarosta Józef Ruciński spytał, więc jakie jest inne wyjście?  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że sytuacja jest trudna również 
w innych jednostkach. Jego zdaniem Pani Skarbnik powinna mieć najlepszą wiedzę 
skąd dokonać przesunięć, aby zwiększyć budżet wydziałowi.  
Członek Zarządu Danuta Bus spytała czy nie można zrobić tak, aby jeden kwartał, 
na który jest wyznaczona spłata kredytów przesunąć o trzy miesiąc? 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że wymaga to renegocjacji 
umów kredytowych z bankami. Dodała, że nie jest to proste rozwiązanie, gdyż należy 
podać powód przesunięcia. Samo przesunięcie rat kredytów nie jest rozwiązaniem 
skutecznym, gdyż należy pokryć 3 mln. wydatków, które nie znalazły pokrycia  
w dochodach. Powiedziała, że jej zdaniem należy najpierw możliwości  
o zmniejszenie budżetów w jednostkach. Jej zdaniem nie ma innego wyjścia. 
Powiedziała, że zobowiązuje się ustalić termin spotkania Zarządu Powiatu  
z dyrektorem banku, aby móc porozmawiać na temat możliwości przesunięcia spłaty 
rat kredytów.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że należy, więc wprowadzić uchwałą Rady 
Powiatu zwiększenie wydatków w Wydziale Komunikacji i Transportu, ale należy 
też znaleźć źródło pokrycia tych wydatków. 
 

Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu  
do zorganizowania spotkania z dysponentami środków w dziale Administracja  
w celu wygospodarowania środków, które będą przeznaczone na zwiększenie 
budżetu w Wydziale Komunikacji i Transportu.  
 

W tym momencie Wicestarosta Józef Ruciński ogłosił przerwę w obradach do dnia 
 7 września 2006 r. do godz. 800. 

 

Zarząd zapoznał się z notatką służbową Sekretarza Powiatu w sprawie 
spotkania z spotkania z dysponentami środków w dziale Administracja  
w celu wygospodarowania środków, które będą przeznaczone na zwiększenie 
budżetu w Wydziale Komunikacji i Transportu. 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu o zwiększenie budżetu na bieżącą działalność i postanowił 
dofinansować wydział kwotą 99 100 tys. zł. z działu 750 Administracja.  

 

III. PION WICESTAROSTY.  
1. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI-CZEPINO” w rejonie 
miejscowości Stare Brynki w obrębach Daleszewo, Czepino i Stare Brynki, 
gmina Gryfino (druk nr 1/WSP/181). 
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Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI-CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach 
Daleszewo, Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI-
CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Daleszewo, 
Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino.  
 

2. Wniosek Radnego Henryka Kaczmara w sprawie pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku na dofinansowanie z PFOŚ i GW zakupu samochodu do wywozu 
nieczystości stałych (druk nr 2/WSP/181). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Radnego Henryka Kaczmara w sprawie 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie z PFOŚ i GW zakupu 
samochodu do wywozu nieczystości stałych. 
 Zarząd informuje, że wniosek na dofinansowanie z PFOŚ i GW zakupu 
samochodu do wywozu nieczystości stałych został pozytywnie rozpatrzony  
i ujęty w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w planie 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie. Przedmiotowa uchwała będzie 
rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Powiatu.  
 

3. Wyjaśnienie Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie uchwały  
Nr XXXVIII/490/2006 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/WSP/181).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości wyjaśnienie Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie uchwały Nr XXXVIII/490/2006 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 i postanowił 
przekazać sprawę do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, który 
przygotowywał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad zlecania zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego. 
 

4. Przyjęcie projektu pisma Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami będącego odpowiedzią na pismo Burmistrza Gminy 
Trzcińsko Zdrój z dnia 4 sierpnia w sprawie realizacji umowy darowizny 
nieruchomości (druk nr 4/WSP/181). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem pisma Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami będącego odpowiedzią na pismo Burmistrza 
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Gminy Trzcińsko Zdrój z dnia 4 sierpnia w sprawie realizacji umowy darowizny 
nieruchomości przyjął je i postanowił przesłać do Burmistrza Trzcińska Zdroju.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
nabycia prawa własności budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu 
w nieruchomości oznaczonej nr działki 160, położonej w obrębie 
ewidencyjnym 3, miasta Gryfino (druk nr 5/WSP/181). 

 

Zarząd wyraził zgodę na nabycie prawa własności budynku i prawa 
wieczystego użytkowania gruntu w nieruchomości oznaczonej nr działki 160, 
położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino oraz pokrycie kosztów 
związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości w wysokości 3 030,00 zł. 

Zarząd postanowił wystąpić do Prezesa PEC w Gryfinie z prośbą  
o rozważenie możliwości przesunięcia terminu płatności za nabywaną 
nieruchomości do końca pierwszego kwartału roku 2007.  
  

V. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Zatwierdzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów (druk nr 1/WSP-AN/181). 

 

Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą  
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów. 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo spółki 

„Jatex - Finanse” w sprawie określenia terminów spłaty zobowiązań 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/181). 

 

Zarząd przyjął projekt pisma Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie będące 
odpowiedzią na pismo spółki „Jatex - Finanse” w sprawie określenia terminów 
spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie i zobowiązał go do jego podpisania. 
 

2. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie o bieżącej działalności zakładu 
(druk nr 2/SP/181). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
o bieżącej działalności zakładu. 
 

3. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo spółki 
Farum będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie pozostającego w likwidacji 
(druk nr 3/SP/181).  
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Zarząd przyjął projekt pisma Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie będące 
odpowiedzią na pismo spółki Farum będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie 
pozostającego w likwidacji i zobowiązał go do jego podpisania. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości wystąpienia 

zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września 2006 r. (druk 
nr 1/SK/181).  

 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że trudna sytuacja finansowa 
powiatu spowodowana jest tym, że na koniec czerwca 2006 r. nie zostały 
zrealizowane dochody. Powoduje to brak środków na realizowanie wydatków w tym 
ZUS oraz podatek. Większość środków, które są na rachunku bankowym 
przeznaczane są na spłatę kredytów. Dodała, że koniecznym jest ograniczenie 
wydatków budżetowych, gdyż sytuacja robi się trudna i przypadku nie podjęcia 
decyzji o ograniczaniu wydatków sytuacja ta będzie się dnia na dzień pogarszać. 
Stwierdziła również, że przełożenie płatności rat kredytowych na kolejny rok lub  
na koniec roku nie spowoduje, że ta płynność się poprawi. Powiedziała, że w taki 
sposób odłoży się rozwiązanie problemu na później. Powtórzyła, że należy 
bezwzględnie ograniczać wydatki budżetowe i taką informację przekazać 
kierownikom jednostek organizacyjnych.  
Członek Zarządu Danuta Bus spytała, na kiedy można będzie uzyskać informację 
na temat tego, w jakiej kwocie i w których jednostkach można ograniczyć wydatki?  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że może zrobić w jak 
najszybszym terminie. Jednakże potrzebne jest wypracowanie decyzji Zarządu przy 
udziale kierowników jednostek organizacyjnych. Dodała, że bez podjęcia takiej 
decyzji nie może przygotować takiej informacji, gdyż kierownicy jednostek będą 
protestować, dlaczego są im ograniczane wydatki przez Skarbnika Powiatu.  
Wicestarosta Józef Ruciński spytała, co by się stało, gdyby nie zostały w projekcie 
budżetu zawarte zapisy o pozyskaniu środków ze sprzedaży nieruchomości? 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że nie byłby zaplanowane 
żadne środki na takie wydatki jak np. standaryzacja DPS. Nie zawarcie takich 
zapisów spowodowałoby zmniejszenie budżetu o np. 2,5 mln. zł. Dodała, że w ciągu 
roku pojawiły się problemy niezależne od władze powiatu. Zmniejszone zostały 
dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, zaś wzrosły wydatki z tytułu np. kary  
za wycięcie drzew w Chojnie.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że należy wydatki budżetowe 
ograniczać i w tym celu należy się spotkać z kierownikami jednostek 
organizacyjnych, aby przekazać im informację, że w celu uzyskania płynności 
finansowej powiatu należy znaczenie ograniczyć wydatki. Dodał, że trzeba się liczyć 
z tym, że kierownicy jednostek organizacyjnych będą mówić, że nie ma gdzie 
dokonywać ograniczeń w wydatkach.  
Członek Zarządu Danuta Bus spytała ponownie czy jest możliwe wydłużenie spłat 
rat kredytów o kwartał? 
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Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że takie rozwiązanie wymaga 
zmiany uchwał Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytów, gdyż w nich jest 
zapisany okres spłaty.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że spotkanie z kierownikami 
jednostek będzie bardzo trudne, gdyż środki, jakimi dysponują i tak są niewielkie.  
 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości 
wystąpienia zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września  
2006 r.  

Zarząd stwierdził, że do czasu przywrócenia płynności finansowej należy 
ograniczyć wydatki budżetowe w 2006 r. W tym celu odbędzie się spotkanie 
kierowników jednostek, głównych księgowych jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego w Gryfinie dniu 14 września 
2006 r. o godz. 1000, na którym zostanie przekazana informacja o trudnej 
sytuacji finansowej.  
 

2. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
finansowego na sierpień 2006 r. (druk nr 2/SK/180). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie  
w sprawie zwiększenia planu finansowego na sierpień 2006 r.  

Zarząd uznał, iż przedmiotowy wniosek będzie tematem rozmów  
na spotkaniu kierowników jednostek, głównych księgowych jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
które zostało zaplanowane na dzień 14 września 2006 r.  
 

3. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w sprawie przyznania 
dodatkowych środków na sierpień 2006 r. oraz informujące o przekroczeniu 
planu wydatków w sierpniu 2006 r. (druk nr 3/SK/181). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach  
w sprawie przyznania dodatkowych środków na sierpień 2006 r.  

Zarząd przyjął informację o przekroczeniu planu wydatków w sierpniu 
2006 r. 

Zarząd uznał, iż przedmiotowy wniosek będzie tematem rozmów  
na spotkaniu kierowników jednostek, głównych księgowych jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
które zostało zaplanowane na dzień 14 września 2006 r.  
 

4. Pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zwiększenia środków finansowych w planie wydatków na zakup oleju 
opałowego (druk nr 4/SK/181). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zwiększenia środków finansowych w planie 
wydatków na zakup oleju opałowego. 

Środki na zrealizowanie w/w wniosku będą pochodziły ze środków 
zaoszczędzonych przy zakupie prawa własności budynku i prawa wieczystego 
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użytkowania gruntu w nieruchomości oznaczonej nr działki 160, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino. 
 

5. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju w sprawie zwiększenia 
środków finansowych dla placówki na rok 2006 (druk nr 5/SK/181). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju 
w sprawie zwiększenia środków finansowych dla placówki na rok 2006. 

Zarząd uznał, iż przedmiotowy wniosek będzie tematem rozmów  
na spotkaniu kierowników jednostek, głównych księgowych jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
które zostało zaplanowane na dzień 14 września 2006 r.  
 

6. Pismo Skarbnika Powiatu informujące o stanie rachunków bankowych 
Powiatu Gryfińskiego na dzień 4 września br. (druk nr 6/SK/181). 

 

Zarząd przyjął informację Skarbnika Powiatu o stanie rachunków 
bankowych Powiatu Gryfińskiego na dzień 4 września br. 
 

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 __________________ 


