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Protokół nr 186/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 27 września 2006 r. w godzinach od 900 do 1130 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. Po uzupełnieniu, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 184/II/2006 z 21 września 2006 r. (3 za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących się).  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat pisma Dyrektora 

SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie o zaprzestaniu prowadzenia 
poradni chirurgicznej i ginekologiczno - położniczej w Chojnie (druk nr 
1/SP/186). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia na 
temat pisma Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie o zaprzestaniu 
prowadzenia poradni chirurgicznej i ginekologiczno - położniczej w Chojnie. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania 
projektu pisma do Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie w 
sprawie niezwłocznego przekazania informacji o terminie uruchomienia 
poradni chirurgicznej i ginekologiczno-położniczej w Chojnie oraz 
Widuchowej.  
 

2. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na 
ograniczeniu jego działalności (druk nr 2/SP/186). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
polegającego na ograniczeniu jego działalności. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji 
przedmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 3/SP/186). 
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Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w 
Gryfinie? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 
dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie. 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii 

o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulicy Rynek w miejscowości 
Trzcińsko Zdrój (druk nr 1/WSP-AN/186). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii 
dróg gminnych ulicy Rynek w miejscowości Trzcińsko Zdrój? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o 
zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulicy Rynek w miejscowości Trzcińsko 
Zdrój. 
 

2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o braku możliwości 
blokowania wydatków budżetowych w okresie od września do grudnia 
2006 r. (druk nr 2/WSP-AN/186). 

 

 Zarząd otrzymał informację Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie  
o braku możliwości blokowania wydatków budżetowych w okresie od 
września do grudnia 2006 r. 
 Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w informacji na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko Zdrój kategorii drogi 
powiatowej (druk nr 3/WSP-AN/186). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko Zdrój kategorii drogi powiatowej? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko Zdrój kategorii drogi 
powiatowej. 

 

4. Pismo Dyrektora ZSP nr 2 w Chojnie informujące o przejściu z dniem  
31 grudnia 2006 r. na emeryturę (druk nr 4/WSP-AN/186). 

 



 3

  Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora ZSP nr 2 w Chojnie 
informujące o przejściu z dniem 31 grudnia 2006 r. na emeryturę. 
  Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przygotowania dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia 
procedury konkursowej na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia firmie „INSMONT” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gryfinie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji  
pn: „Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 5/WSP-AN/186).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie „INSMONT” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla 
inwestycji pn: „Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowego 
w Gryfinie”. 
 

IV. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie 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 1/SK/186). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało 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. Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z 
postanowieniami Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 września 2006 r. 
dotyczącymi zabezpieczenia środków na zakup tablic rejestracyjnych i 
druków komunikacyjnych. W związku z powyższym dokonuje się zmian w 
dziale 750-Administarcja publiczna, zwiększając plan wydatków w rozdziale 
75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel, 
jednoczenie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów 
o kwotę 15.000 zł. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia 
reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z 
likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie -w likwidacji (druk nr 2/SK/186). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu 
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Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie -w likwidacji? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia 
reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie -w likwidacji. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań 
priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej  
w opracowaniu budżetu na 2007 rok (druk nr 3/SK/186). 

 

  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej 
w opracowaniu budżetu na 2007 rok i wniósł poprawki do jego tekstu.  
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań 
priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 rok? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej 
w opracowaniu budżetu na 2007 rok wraz z wprowadzonymi poprawkami.  
 

4. Pismo Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 
informujące o odmawianiu podpisywania dokumentów stwierdzających 
powstawanie zobowiązań finansowych, wpływających do PZD po dniu  
19 września 2006 r. (druk nr 4/SK/186). 

 

  Zarząd zapoznał się z pismem Głównego Księgowego Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie informujące o odmawianiu podpisywania 
dokumentów stwierdzających powstawanie zobowiązań finansowych, 
wpływających do PZD po dniu 19 września 2006 r.  
  Zarząd powróci do omówienia w/w pisma na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu.  
 

5. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego o aktualnym stanie środków 
pieniężnych na sfinansowanie planu finansowego jednostek budżetowych 
(druk nr 5/SK/186). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu Gryfińskiego 
o aktualnym stanie środków pieniężnych na sfinansowanie planu finansowego 
jednostek budżetowych oraz propozycją rozstrzygnięcia w tej sprawie, 
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zaproponował zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń „z góry” dla 
jednostek oświatowych i domów dziecka z innych rachunków.  
 

6. Informacja Głównego Księgowego o proponowanej wysokości 
blokowanego planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 6/SK/186). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Głównego Księgowego o proponowanej 
wysokości blokowanego planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
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 __________________ 


