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Protokół nr 193/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 listopada 2006 r. w godzinach od 1100 do 1400 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 otworzyła i prowadziła – Przewodnicząca Zarządu - Ewa 

De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu (lista obecności – zał. nr 1).  
2. Po uzupełnieniu, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (Porządek obrad- zał. nr 2). 

 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez likwidatora 

SPZZOZ w Gryfinie do Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji  
i Windykacji Nordea Bank Polska S.A. (druk nr 1/SP/193). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Zarządu Powiatu skierowane przez 
likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji  
i Windykacji Nordea Bank Polska S.A. 
 

2. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie informujące o złożeniu skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Ministra 
Finansów utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej  
w Szczecinie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Gryfinie (druk nr 2/SP/193). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
informujące o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
na postanowienie Ministra Finansów utrzymujące w mocy postanowienie 
Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w sprawie skargi na czynności 
egzekucyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie. 
 

3. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące  
o dokonanych ustaleniach na temat podwyżek dla poszczególnych grup 
zawodowych (druk nr 3/SP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie informujące o dokonanych ustaleniach na temat podwyżek dla 
poszczególnych grup zawodowych. 
 

4. Pismo do Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
skierowane przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
informujące o dokonanych ustaleniach na temat podwyżek dla 
poszczególnych grup zawodowych (druk nr 4/SP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem do Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie skierowane przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
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w Gryfinie informujące o dokonanych ustaleniach na temat podwyżek dla 
poszczególnych grup zawodowych. 
 

5. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące  
o szacowanym dochodzie z dzierżawy nieruchomości Szpitala w stosunku 
miesięcznym (druk nr 5/SP/193). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie informujące o szacowanym dochodzie z dzierżawy nieruchomości 
Szpitala w stosunku miesięcznym. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania na 
kolejne posiedzenie Zarządu informacji na temat stawek dzierżawy 
nieruchomości szpitali obowiązujących w Polsce oraz informacji na temat stawki 
za dzierżawę mienia ruchomego, które stanowią własność szpitala.  
 

6. Informacja Dyrektora SPZOZ w Gryfinie informujące o zawarciu aneksu  
z NFZ Oddział w Szczecinie w/s przyznania środków na poczet wynagrodzeń 
(druk nr 6/SP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SPZOZ w Gryfinie o zawarciu 
aneksu z NFZ Oddział w Szczecinie w/s przyznania środków na poczet 
wynagrodzeń. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia oraz Naczelnika 
Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich do przygotowania na kolejne 
posiedzenie Zarządu materiału na temat wynagrodzeń kierowników zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim 
obejmującego następujące dane: 

1. imię i nazwisko, 
2. wykształcenie, 
3. staż pracy, 
4. obecne wynagrodzenie wraz z poszczególnymi składnikami, 
5. proponowane wynagrodzenie po podwyżce, 
6. liczba zatrudnionych pracowników, 
7. wysokość budżetu SP ZOZ-u, 
8. liczba chorych pozostających pod opieką, 
9. wnioski poszczególnych Rad Społecznych dotyczące podwyżek dla 

kierowników SP ZOZ-ów, 
10. wykładnia prawna na temat wzrostu wynagrodzeń w 2006 r. (kogo 

dotyczą, czy podwyżki wynagrodzeń 30% w skali miesięcznej czy 
rocznej.  

 

7. Pismo personelu laboratorium Szpitala Powiatowego w Gryfinie w sprawie 
wysokości przyznanego dodatku ustawowego (druk nr 7/SP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem personelu laboratorium Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie w sprawie wysokości przyznanego dodatku 
ustawowego. 
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Zarząd przyjął projekt odpowiedzi pisma w tej sprawie o zobowiązał 
Koordynatora Ochrony Zdrowia do jego podpisania.  
8. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w sprawie wsparcia 

finansowego do przygotowań do nadania szkole imienia „Małych Zesłańców 
Sybiru” (druk nr 8/SP/193).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Radziszewie w sprawie wsparcia finansowego do przygotowań do nadania 
szkole imienia „Małych Zesłańców Sybiru”. 

Zarząd uznał, iż z powodu braku środków finansowych nie jest możliwe 
wsparcie finansowe przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia 
„Małych Zesłańców Sybiru”, której organem prowadzącym jest gmina Gryfino  

  

9. Przyjęcie projektów uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
a) zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie, 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia 

działalności SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 9/SP/193)  
 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie, nie przyjął go. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia działalności SPZZOZ w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia 
działalności SPZZOZ w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał likwidatora SPZZOZ w Gryfinie Pana Andrzeja 
Bandurowskiego do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu 
sprawozdania oraz bilansu na dzień zakończenia działalności tj. 03.08.2006 r.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/WSP/193). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 
wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny 
wywoławczej w kwocie 49 300 zł w przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego przy ul. 9 Maja w Gryfinie.  
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata (druk nr 2/WSP/193). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na 
okres przekraczający 3 lata? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zaakceptowania warunków umowy użyczenia nieruchomości przy  
ul. Sprzymierzonych 5, stanowiącej własność Skarbu Państwa,  
w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/WSP/193).  

 

Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
zaakceptował warunki umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej przy  
ul. Sprzymierzonych 5 (grunt stanowiący własność Skarbu Państwa  
w wieczystym użytkowaniu Powiatu Gryfińskiego, budynki stanowią przedmiot 
odrębnej własności). 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia 
stanowiska w sprawie ustalenia terminu aktu notarialnego dotyczącego 
sprzedaży lokalu użytkowego oznaczonego jako U2, stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s zajęcia stanowiska w sprawie ustalenia terminu aktu 
notarialnego dotyczącego sprzedaży lokalu użytkowego oznaczonego jako U2, 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego. 

Zarząd przychylił się do prośby nabywcy lokalu Pana Stanisława Kasjana, 
aby zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 12 grudnia 2006 r.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 
odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego 
nieruchomości przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej, stanowiącej 
własność Gminy Gryfino (druk nr 5/WSP/193). 

 

Zarząd zapoznał się wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dotyczący odszkodowania za przejęte z mocy prawa na 
własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczone na poszerzenie 
drogi powiatowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino. 

Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino dotyczącym wskazania ewentualnej nieruchomości zamiennej, która 
mogłaby zostać przyznana z zasobu nieruchomości Powiatu Gryfińskiego jako 
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odszkodowanie za nieruchomości przejęte na poszerzenie pasa drogi 
powiatowej, jednocześnie prosząc o udzielenie informacji, czy  
w przypadku przyjęcia takiej formy odszkodowania, nieruchomości zamienną 
mogłaby być jedna z działek drogowych przeznaczonych do zamiany oraz 
poinformować, iż w związku z brakiem w budżecie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami zabezpieczonych środków na powyższy cel, nie jest możliwe 
w roku bieżącym określenie wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa 
nieruchomości.  

Zarząd przyjął projekt pisma w tej sprawie.  
 

6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany w planie budżetu jednostek 
pomocy społecznej w 2006 r. (druk nr 6/WSP/193). 

 

Zarząd pozytywnie rozparzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
zmiany w planie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2006 r. 
 

7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie regulacji wynagrodzenia dla 
dyrektorów jednostek organizacyjnych (druk nr 7/WSP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie 
regulacji wynagrodzenia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej. 

Zarząd jednakże nie widzi możliwości, aby w tegorocznym budżecie 
dokonać tego typu podwyżek, natomiast to czy mogłyby one nastąpić wg. tej 
propozycji w roku przyszłym zależy od możliwości budżetu, o którego wysokości 
zadecyduje Rada Powiatu w Gryfinie III kadencji.  
 

8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczący „Programu wyrównywania 
różnic między regionami”(druk nr 8/WSP/193).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotyczącą „Programu wyrównywania różnic między regionami”. 
 

9. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca Certyfikatu Obiektu 
Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym (druk nr 9/WSP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca 
Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym. Zarząd przyjął 
do wiadomości, że żadna z osób fizycznych i prawnych nie złozyła wniosku o 
przyznanie Certyfikatu. 
 

10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu 
Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (druk nr 
10/WSP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka w 
rodzinie zastępczej. 



 6

Zarząd stwierdził, że umorzenie zaległości za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej może nastąpić po wyrażeniu pozytywnej opinii w tej sprawie przez 
Komisję Budżetową Rady Powiatu w Gryfinie.  

  
11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu 

Gryfińskiego zaległości za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej (druk nr 
11/WSP/193).  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej. 

Zarząd stwierdził, że umorzenie zaległości za pobyt dwójki dzieci w rodzinie 
zastępczej może nastąpić po wyrażeniu pozytywnej opinii w tej sprawie przez 
Komisję Budżetową Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu 
Gryfińskiego zaległości za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej (druk nr 
12/WSP/193). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej. 

Zarząd stwierdził, że umorzenie zaległości za pobyt dwójki dzieci w rodzinie 
zastępczej może nastąpić po wyrażeniu pozytywnej opinii w tej sprawie przez 
Komisję Budżetową Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu 
Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 12/WSP/193).  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

Zarząd stwierdził, że umorzenie zaległości za pobyt dwójki dzieci w rodzinie 
zastępczej może nastąpić po wyrażeniu pozytywnej opinii w tej sprawie przez 
Komisję Budżetową Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska do 
umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej NRDD „Agatos” 
w Gardnie (druk nr 14/WSP/193).  

 

Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do wystosowania pisma  
do Dyrektora Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „AGATOS”  
w Gardnie wzywającego do ostatecznego podpisania aneksu do umowy na 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej oraz informującego, że nie 
podpisanie w/w aneksu spowoduje wstrzymanie wypłaty środków na ten cel, 
wobec niemożności prawnej udzielania dotacji ze środków publicznych 
bezumownie. 
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15. Wniosek o nadanie byłemu Dyrektorowi DPS w Moryniu złotej odznaki 
honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego (druk nr 15/WSP/193).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wicestarosty Józefa Rucińskiego  
o nadanie byłemu Dyrektorowi DPS w Moryniu s. Helenie Łagotko złotej 
odznaki honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego i postanowił wystąpić o jej 
nadanie. 

 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stypendialnej, przyznającej 

stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku 
akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu 
gryfińskiego (druk nr 1/WSP-AN/193). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 
2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie  
na terenie powiatu gryfińskiego. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół 
Ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu gryfińskiego, a także 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane 
w 2006 r. (druk nr 2/WSP-AN/193). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół 
Ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu gryfińskiego, a także specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie będzie przyznawane w 2006 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół Ponadgimnazjalnych 
i placówek oświatowych powiatu gryfińskiego, a także specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2006 r. 

Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż istnieje zagrożenie niewykorzystania 
wszystkich środków na cel do końca roku kalendarzowego. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie dofinansowania zakupu nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Gryfinie (druk nr 3/WSP-AN/193). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zakupu nagłośnienia dla Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. 

Zarząd uznał, iż ze względu na brak środków finansowych nie jest możliwe 
dofinansowanie zakupu nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, 
która jest jednostką organizacyjną gminy Gryfino. 
 

4. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
dochodów i wydatków budżetowych SOS -W w Chojnie na rok 2006 (druk nr 
4/WSP-AN/193). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie  
w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych SOS -W  
w Chojnie na rok 2006 o kwotę wykonanych dochodów w okresie od 1 stycznia 
2006 r. do 7 listopada 2006 r.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie projektu budżetu na rok 2007 w zakresie zadań 
inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP-AN/193). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie projektu budżetu na rok 2007  
w zakresie zadań inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek 
cyfrowych” (druk nr 6/WSP-AN/193). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług serwisowych 
kserokopiarek cyfrowych”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych w SOS-W w Chojnie- I etap” (druk nr 7/WSP-AN/193). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że nie godzi się na naciski 
oferenta, który złożył ofertę z błędami polegającymi na niezgodności między 
pozycjami obmiaru w kosztorysie ofertowym, aby podpisać umowę na realizację 
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zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W  
w Chojnie- I etap”. 
 

Zarząd przełożył rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOS-W w Chojnie- I etap”. 

Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w wniosku na kolejnym posiedzeniu  
po zapoznaniu się z dokumentacja przetargową, uzyskaniu pełnej informacji na 
temat ewentualnych błędów w złożonej przez oferenta ofercie lub błędów w 
SIWZ. Na posiedzeniu Zarządu temat powinien być ponownie zreferowany 
przez Naczelnika Wydziału Remontów i Inwestycji. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s przesunięcia środków na inwestycje w celu zawarcia umowy 
z wyłonionym Wykonawcą w postępowaniu pn: „Zamiana sposobu 
użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 2 Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej 82 na budynek administracyjno - biurowy Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 8/WSP-AN/193). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków na inwestycje  
w celu zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą w postępowaniu  
pn: „Zamiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 
Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 na budynek administracyjno - biurowy Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Pismo Burmistrza Morynia w/s przygotowań do realizacji projektu  

pn.: „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi 
budynkami” dofinansowanego ze środków ZPORR (druk nr 1/SK/193). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Burmistrza Morynia w/s przygotowań 
do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz  
z przyległymi budynkami” dofinansowanego ze środków ZPORR. 
 

2. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informujące  
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (druk nr 2/SK/193). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie informujące o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.  

Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania projektu pisma  
do kierowników jednostek organizacyjnych, co do których występuje 
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prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych w sprawie  
złożenie wyjaśnień i przedstawienia ich na posiedzeniu Zarządu. 

Zarząd zobowiązał Referat Audytu i Kontroli do przeprowadzenia kontroli 
dokumentów finansowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie 
oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w celu 
stwierdzenia prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do wystosowania pisma  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informujące o wszczęciu 
procedury wyjaśniającej w/s ewentualnego przekroczenia dyscypliny finansów 
publicznych.  

Zarząd w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji postanowił zaprosić  
na kolejne posiedzenie Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie - Pana Zbigniewa Niechciała, Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - Pani Bogumiły Żurawieckiej oraz 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Pana Wacława 
Gołąba.  
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego 

przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie dla ZSP Nr 1 w Chojnie (druk nr 
1/SE/193). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania 
mienia ruchomego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie dla ZSP Nr 1 w Chojnie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania 
mienia ruchomego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie dla ZSP Nr 1  
w Chojnie. 
 

2. Pismo Wydziału Nadzoru i kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego informujące o wpłynięciu skargi na uchwałę nr 
XXXIX/507/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 
2/SE/193). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Wydziału Nadzoru i kontroli 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o wpłynięciu 
skargi na uchwałę nr XXXIX/507/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
11.10.2006 r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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Wyjaśnienia w tej sprawie zostały sporządzone przez Dyrektora PCPR  
w Gryfinie i przesłane do Wydziału Nadzoru i kontroli Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
 

3. Rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały  
Nr XXXIX/514/2006 z 11 października 2006 r. w sprawie pozbawienia ulicy 
Rynek w m. Trzcińsko - Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk nr 
3/SE/193). 

 

Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzającym 
nieważność uchwały Nr XXXIX/514/2006 z 11 października 2006 r. w sprawie 
pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko - Zdrój kategorii drogi powiatowej, ze 
względu na to, że zdaniem nadzoru uchwała ws. zmiany kategorii z powiatowej 
na gminną powinna być podjęta przez Radę Powiatu do 30.09.2006 r.  
 
 

V. PION SKARBNIKA 
3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2007. 
 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że dochody budżetu powiatu 
zostały ustalone na poziomie 51 226 905 zł, zaś wydatki na poziomie 51 686 905 zł. 
Wynika z tego, że deficyt budżetu wynosi 460 tys. zł. Zostanie on pokryty 
zaciągniętą pożyczką w wysokości 2 mln. zł. Pożyczka ta będzie miedzy innymi 
również przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z likwidacji SPZZOZ  
w Gryfinie. Skarbnik dodała, że na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zostanie 
przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 
9 mln. zł. Ustalona rezerwa budżetowa na 2007 r. jest bardzo skromna. Może ona 
oscylować maksymalnie do jednego procenta dochodów budżetu. Wynosi ona 69 tys. 
zł. Dodała, że w budżecie tym są istotne dotacje podmiotowe oraz celowe. Dotacje 
dla ochrony zdrowia zostały zapisane w dotacjach podmiotowych. Zwróciła uwagę 
na wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób powinna być przekazywana dotacja dla 
SPZZOZ w Gryfinie pozostającego w likwidacji. Dodała, że w tej sprawie opinie 
prawne radców prawnych są nie jednoznaczne.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaznaczyła, że kolejny Zarząd Powiatu 
będzie musiał się zmierzyć z tym problemem, w jaki sposób i czy przekazywać 
dotacje dla SPZZOZ w Gryfinie pozostającego w likwidacji, na pokrycie kosztów 
utrzymania tej jednostki do zakończenia procesu likwidacji.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zaznaczyła, że kierownicy jednostek 
oświatowych oraz kierownik Powiatowego Urzędu Pracy wykazali daleko idącą 
niechęć do współpracy z Zarządem przy tworzeniu projektu budżetu. Powiedziała, że 
np. budżet Powiatowego Urzędu Pracy jest w takiej wysokości, jakiej ustalił Zarząd 
Powiatu, a nie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, bowiem dyrektor odmówił 
dopasowania budżetu PUP do ustaleń Zarządu Powiatu. Poprosiła, następnie, aby  
w protokole Zarządu znalazł się zapis o tym, że kierownicy jednostek 
organizacyjnych Powiatu odmówili przedłożenia Zarządowi Powiatu planów 
finansowych na rok 2007 zgodnie z przyjętym projektem budżetu. Dodała, że 
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stanowić to może całość materiałów poglądowych, które są obecnie niekompletne z 
powodów jw.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaznaczyła, że dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy odmówił złożenia zweryfikowanego zgodnie z decyzjami Zarządu 
Powiatu projektu budżetu na rok 2007. Świadczy to o tym, że niektórzy dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych przypisali sobie kompetencje wyższe od kompetencji ich 
zwierzchników, czyli Zarządu Powiatu. Zachowali się tak, jakby to oni przedstawiali 
projekt budżetu Radzie Powiatu według własnych zapotrzebowań, a nie możliwości 
budżetu według wskaźników.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że my jako Zarząd możemy ustalić takie 
projekty budżetu w poszczególnych jednostkach, jakie możemy stworzyć w ramach 
posiadanych środków.  
Członek Zarządu Danuta Bus spytała, czy jest możliwość przekazania materiału 
dotyczącego tego, jakie są potrzeby jednostek wyrażone w ich wnioskach a tym, co 
zostało zawarte w projekcie budżetu?  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaznaczyła, że Zarząd nie może 
przedstawić „dwóch wersji budżetu”. Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej przedstawiany jest jeden projekt budżetu, zaakceptowany i 
wydyskutowany przez Zarząd.   
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że doskonale to rozumie. Chciałby 
tylko wiedzieć, jakie są różnice w tym, co składali kierownicy jednostek 
organizacyjnych a tym, co zostało zawarte w projekcie budżetu? 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czemu mają służyć te 
informacje, przecież materiały dostarczane przez kierowników jednostek były już 
omawiane i stanowią pisemne załączniki do posiedzeń Zarządu Powiatu i protokołów 
z tych posiedzeń. 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że jej zdaniem zobrazuje to możliwości 
finansowe jednostek w ramach przekazanego przez Zarząd Powiatu i uchwalonego 
przez nową Radę Powiatu budżetu Powiatu. Dodała, że da nam to informację, do 
kiedy ten budżet wystarczy na bieżącą działalność jednostek.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że na poprzednim Zarządzie 
Powiatu wnioskował o to, aby takie materiały zostały zawarte.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała czy w związku z tym zdaniem 
wnioskodawców Danuty Bus i Adama Nycz mają powstawać dwa projekty budżetu? 
Jeden: budżet oczekiwań, drugi – budżet możliwości, który przedstawia Zarząd 
Powiatu Radzie Powiatu? Dodała, że na poprzednim Zarządzie Powiatu ustalono, że 
projekt budżetu powiatu zostanie ustalony na poziomie wskaźników roku 
poprzedniego, gdyż na nic innego powiatu nie stać. Jeżeli pojawią się jakieś 
możliwości finansowe, aby jednostkom budżet zwiększyć, to przyszły Zarząd i Rada 
będą mogli to zrobić zmieniając budżet. Proponowanie i omawianie „dwóch 
budżetów” jest nielogiczne i niezgodne z zasadami.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że integralną częścią budżetu będzie 
program naprawy finansów publicznych, który został już wcześniej uchwalony.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że rozumie argumenty tutaj 
przedstawiane. Jednakże dodała, że na ostatnim Zarządzie Powiatu prowadzona była 
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dyskusja na ten temat, aby taki materiał, który przedstawi realne potrzeby jednostek  
a to, co zostanie tym jednostkom przekazane - był zamieszczony. Stwierdziła, że 
niektóre jednostki oczywiście przesadziły z wydatkami przy tworzeniu projektów 
budżetu, jednak większość tego nie zrobiła. Danuta Bus stwierdziła, że na podstawie 
materiałów z Zarządu sama może to sobie policzyć. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że oczywiści może takie 
wyliczenie zrobić i przedstawić Zarządowi Powiatu informację na temat różnicy 
kwot pomiędzy wnioskowanymi przez kierowników jednostek budżetowych,  
a zamieszczonymi w projekcie budżetu. Dodała, że plan na 2007 rok złożony przez 
jednostki, w sumie był większy od wykonania w roku bieżącym o 6 mln. zł.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że przeglądając w chwili 
obecnej projekt uchwały budżetowej stwierdził, że jest w niej wiele „błędów 
językowych”, które przez przekazaniem budżetu nowej Radzie winny być usunięte. 
Dodał, że pod taką uchwałą się nie podpisze.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jej zdaniem 
Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdzać będzie uchwałę pod względem zgodności 
finansowej czyli pod względem „słupków”. Jednakże dodała, że zanim projekt 
uchwały trafi do radnych powinien być poprawiony w zakresie „kropek i 
przecinków” w części opisowej. Powiedziała również, że na ostatnim posiedzeniu 
Zarządu Powiatu została podjęta decyzja o tym, że budżet ma być zrównoważony. 
Poprosiła Adama Nycza, aby naniósł swoje „uwagi językowe” i przedstawił je 
Zarządowi. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że została podjęta decyzja, że 
należy trwać przy realnym budżecie powiatu. Dodał, że podjęto decyzję o tym, aby 
był przygotowany materiał o tym, jaka jest różnica pomiędzy tym, co składali 
kierownicy jednostek organizacyjnych a tym, co zostało zwarte w projekcie budżetu. 
Materiał ten przedstawi, jakie są zapotrzebowania jednostek, a jakie są realne 
możliwości budżetu powiatu.  
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart powiedział, że fundusz płac stworzony  
w projekcie budżetu nie zabezpiecza angaży na rok 2007 r. w Starostwie 
Powiatowym. Oznacza to, że już teraz powinny być podjęte decyzje o redukcji 
zatrudnienia.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że kiedy została Starostą 
w 2002 r., budżet, który został zaplanowany i został uchwalony na początku grudnia 
2002 r. nie przewidywał ani zwiększenia zatrudnienia w żadnym dziale, jak również  
i kosztów odpraw pracowniczych. Dodała, że każda kadencja ma swoje obowiązki. 
Ta kadencja miała za zadanie zredukować zadłużenie, które było na poziomie połowy 
budżetu czyli ok. 23 mln. zł. Problem ten był rozwiązywany na tyle ile był możliwy. 
Kolejny Zarząd będzie musiał również się z tym zmierzyć oraz przedstawić sposób, 
w jaki będzie redukował zadłużenie przede wszystkim służby zdrowia. Następnie 
postawiała pytanie: 
Czy Zarząd i Rada I kadencji powiatu zostawiła nam Zarządowi II kadencji tzw. 
raport zamknięcia? 
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Czy wiedzieliśmy w grudniu 2002 r., że budżet powiatu w wysokości 46.000.000 zł. 
jest zagrożony 23.000.000 zadłużeniem SP ZZOZ w Gryfinie, którego nikt nie 
spłacał, bo uważano, że nie trzeba. 
Czy wiedzieliśmy że wszystkie kredyty zaciągnięte w I kadencji powiatu są 
odroczone co do spłaty na II kadencję, że zaciągnięto jeden z nich w EURO (mimo 
że budżet jest w złotówkach), przy kursie 3,5 zł/EURO a gdy my go zaczęliśmy 
spłacać to jedno EURO było po 5 zł. i my spłacaliśmy kredyt a on wzrastał zamiast 
maleć. Czy wiedzieliśmy o tym, że mimo iż w I kadencji nie spłacono długów SP 
ZZOZ, nie spłacono odroczonych kredytów, nie zrealizowano projektów unijnych to 
powiat MIMO WSZYSTKO rokrocznie przechodził na kolejny rok budżetowy ze 
zobowiązaniam? (31.12.1999r.- 760.000. zł, 31.12.2000 r. - 1.930.000. zł,  
31.12.2001 r. - 223.000. zł, 31.12.2002 r.- 1.244.000. zł)? 
Czy ktoś zostawił nam programy naprawcze, nadwyżkę budżetową, projekty 
restrukturyzacji na II kadencję? 
Przed nową Rada Powiatu i Zarządem – nowe trudne zadania. Muszą szukać 
rozwiązań tak jak my. Przez cztery lata uchroniliśmy powiat przed Zarządem 
Komisarycznym, spłaciliśmy kilkuset wierzycieli SP ZZOZ, restrukturyzujemy 
uratowany przed zamknięciem szpital, nie mieliśmy strajków jak w innych 
powiatach, ruszyliśmy z inwestycjami, budowaliśmy nowe drogi, realizowaliśmy 
projekty unijne. Zrobiliśmy wszystko, co można ciężko pracując.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że nowa Rada Powiatu, 
również stanie przed problemem m.in. takim, w jaki sposób zracjonalizować wydatki 
na oświatę.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w części poświęconej opiece 
społecznej jest informacja na temat tego, jakie są różnice pomiędzy tym, co składali 
we wnioskach kierownicy a tym, co zostało zawarte w projekcie budżetu. Dlaczego 
takiej informacji nie ma w innych częściach budżetu np. przy oświacie, starostowie?  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że pozostali kierownicy 
jednostek organizacyjnych odmówili przygotowania projektu budżetu zgodnie  
z wytycznymi Zarządu Powiatu.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w związku z tym powinien być tu 
zapis, że projekt budżetu np. w oświacie, został sporządzony na podstawie 
prognozowanego wpływu subwencji oświatowej, a nie na podstawie potrzeb 
złożonych przez jednostki. Bez tego zapisu będzie wynikało, że tylko w opiece 
społecznej będą niedobory finansowe, zaś w pozostałych jednostkach nie.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz potwierdził, że taki zapis powinien się 
znaleźć, gdyż przedstawi wysokość subwencji do realnych potrzeb. Dodał, że próbuje 
o tym mówić już na drugim Zarządzie. Dodał, że wszyscy kierownicy jednostek 
złożyli budżetu do wydziału edukacji i naczelnika tego wydziału takimi informacji  
i materiałami dysponuje. Mówienie o tym, że nie wszyscy kierownicy takie materiały 
złożyli - jest nieprawdą. Można jedynie mówić o tym, że niektórzy kierownicy 
odmówili przystosowania budżetu do przysługujących im środków w ramach 
subwencji oświatowej.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że kierownicy jednostek 
organizacyjnych mieli przedłożyć projekty budżetów na podstawie planowanego 
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wykonania w roku 2006. Takie projekty budżety zostały stworzone tylko przez 
jednostki opieki społecznej.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaproponowała, aby członkowie 
zarządu złożyli swoje uwagi do wstępnej części opisowej budżetu. Dodała, że z 
uwagi na czas powinno to się odbyć najpóźniej do 17 listopada.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zaproponował, aby w treści opisowej 
znajdował się zapis następującej treści „Zarząd w pełni świadomie podjął decyzję  
o sporządzeniu budżetu w oparciu o prognozę dochodów, zdając sobie sprawę z tego, 
że dochody te nie zaspokajają minimalnych potrzeb w funkcjonowaniu tych 
jednostek. Materiał w dokumentach poglądowych”. Dodał, że wiele razy była mowa 
o tym, że „nadmiar wiedzy jest lepszy niż jej brak”, dlatego jego zdaniem taki 
materiał powinien się w projekcie budżetu znaleźć. Materiał ten pozwoli nowemu 
Zarządowi podejmować decyzje.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że Zarząd już przyjął 
koncepcję o zrównoważeniu wydatków budżetu z dochodami. W innym przypadku 
należałoby wskazać, z jakich źródeł czyli czym należy pokryć deficyt, który 
wynosiłby 6 mln. zł. (gdyby przyjąć „budżet oczekiwań”). 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz spytała, dlaczego jest opór przy pokazaniu 
takiego samego materiału w innych częściach projektu budżetu, a jakie wykazali 
kierownicy jednostek opieki społecznej?  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w każdej jednostce opieki społecznej 
jest wykazane „ile potrzeba, a ile dajemy”. Dodała, że w pozostałych jednostkach 
również powinno być to wykazane.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czy ten materiał ma być  
dla Radnych nowej kadencji czy tylko dla obecnych członków Zarządu, którzy już na 
nim pracowali? Jeżeli dla radnych to jest zagrożenie, że radni nowej kadencji zarzucą 
poprzedniemu Zarządowi, że nie dał tyle ile potrzeba poszczególnym jednostkom. 
Powstanie wrażenie, że są jakieś „inne budżety”, a przecież jest jeden projekt. 
Dyskusja się skupi nie na zawartości uchwały budżetowej, ale na tym dlaczego ten 
budżet jest ewentualnie nieoszacowany o 6 mln zł. Dodała, że materiał 
przygotowawczy, poglądowy jest już zawarty w protokołach Zarządu, na którym 
były omawiane cząstkowe projekty budżetów poszczególnych jednostek na 2007 r. 
protokoły są w BIP-ie, są jawne. Są w nich wyłuszczone problemy w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych. Nie może powstawać wrażenie, że istnieją dwa 
projekty budżetu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz złożył wniosek, aby został sporządzony 
materiał poglądowy dla radnych mówiący o tym, jaka jest różnica pomiędzy 
potrzebami finansowymi jednostek na rok 2007, a zapisami zawartymi w projekcie 
uchwały budżetowej. Dodał, że materiał ten pozwoli na ukazanie nowemu Zarządowi 
Powiatu tego, co może stać się w ciągu roku budżetowego w poszczególnych 
jednostkach.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2007 w wersji przedstawionej na dzisiejszym Zarządzie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gryfinie w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2007, który zgodnie zapisami 
ustawowymi zostanie złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 
Przewodniczącej Rady Powiatu II kadencji w terminie do 15 listopada 2006 r.  

Zarząd Powiatu zobowiązał kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu przedłożenia Zarządowi Powiatu planów finansowych na rok 2007 
zgodnie z przyjętym projektem budżetu oraz wytycznymi Zarządu, który 
przyjął, że budżet powinien zostać skonstruowany na podstawie wykonania roku 
2006.  

Zarząd postanowił o przygotowaniu materiału poglądowego dla radnych 
powiatu gryfińskiego pn. „Materiały przygotowawcze do budżetu na rok 2007” 
obejmującego wnioski, jakie złożyli kierownicy jednostek organizacyjnych 
powiatu gryfińskiego przy tworzeniu projektu budżetu powiatu gryfińskiego  
na rok 2007, a które były przedmiotem analizy na kolejnych posiedzeniach 
Zarządu Powiatu. Materiały przygotowawcze do opracowania budżetu powiatu 
na 2007 rok powinny zostać zebrane w jednym opracowaniu, a ich źródłem 
mogą być załączniki do projektów z posiedzeń Zarządu Powiatu, które były 
przedmiotem omawiania przez Zarząd przed podjęciem projektu uchwały w 
sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2007.  
 

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 __________________ 


