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 Protokół nr 3/II/2002  
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 4 grudnia 2002 r. w godzinach od 1000 do 1400 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16 D. 
 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De 

La Torre. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał.       
nr 1). 

2. Zarząd przyjął porządek obrad. 
3. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 2/II/2002 z dnia 27 listopada 2002 r.  
 
II. PION WICESTAROSTY - JÓZEFA RUCIŃSKIEGO. 
1. PCPR - wniosek o umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie 

należności. 
 
Etatowy Członek Zarządu: Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Urzędu Pracy korzystają z samochodów Starostwa. Musimy ustalić, czy 
powinniśmy pobierać od nich opłaty za korzystanie z tych samochodów.  
 
Pan B. Paulski: Do tej pory, jeżeli ktoś ze Starostwa jechał w teren, to pracownicy służb starostwa mogli się z 
nim zabrać. Jeżeli korzystali z samochodów samodzielnie, to musieli zapłacić tylko za paliwo. Sugeruję 
rozwiązać ten problem w podobny sposób. 
 
 Zarząd utrzymał w mocy dotychczasowe zasady korzystania z 
samochodów starostwa przez powiatowe służby inspekcje i straże. Zarząd 
wyraził zgodę na umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie 
należności przez PCPR w związku z przejazdami służbowymi. 
 
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - podjęcie uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie oddania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi 
Dróg w Gryfinie niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr dz. 
267/3 położonej w obrębie 3 m. Gryfino (parking przy ul. Pomorskiej). 

 
Etatowy Członek Zarządu: Proponuję przyjąć informację Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i zobowiązać Dyrektora PZD w Gryfinie i Skarbnika do przygotowania informacji na temat dotychczasowego 
funkcjonowania tego parkingu, jako epizodycznego miejsca targowego.     
 
Przewodnicząca Zarządu: Zobowiązujemy Dyrektora PZD do określenia statusu prawnego w/w parkingu, czy 
stanowi on odrębną działkę, czy znajduje się w pasie drogowym itp. i przedstawienia propozycji ustalenia zasad 
jego czasowego wykorzystania. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie oddania w trwały zarząd 
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie niezabudowanej nieruchomości, 
oznaczonej numerem działki 267/3, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino. 
Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do określenia 
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statusu prawnego w/w parkingu i przedstawienia propozycji jego 
zagospodarowania.  
 
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul. 9 Maja w 
Gryfinie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służebnością 
gruntową dojścia i dojazdu. 

 
Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie obciążenia 

nieruchomości przy ul. 9-go Maja w Gryfinie, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia. 
 
4. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym NIK w związku z kontrolą 

przeprowadzoną w PCPR w Gryfinie oraz odpowiedzią Dyrektora 
PCPR w w/w sprawie.  

 
Zarząd otrzymał wystąpienie pokontrolne NIK w związku z kontrolą 

przeprowadzoną w PCPR w Gryfinie wraz z odpowiedzią Dyrektora PCPR 
udzieloną w w/w sprawie. Zarząd dokona oceny wystąpienia na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
5. PCPR - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie objęcia 

opieką w okresie zimowym ludzi bezdomnych oraz przedstawienia 
podjętych działań w w/w sprawie na terenie powiatu. 

 
Etatowy Członek Zarządu: Wojewoda zwrócił się do nas o zabezpieczenie miejsc dla osób bezdomnych  Dwa 
miejsca są zabezpieczone w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i jedno miejsce w Domu Pomocy Społecznej 
w Trzcińsku Zdroju. Dyrektor PCPR dostała już zalecenie rozpropagowania tej informacji wśród: parafii, filii 
PCK, komisariatów policji, jednostek straży miejskiej, straży granicznej prasy lokalnej i regionalnej (przez 
wysłanie komunikatów).  
 
Zarząd przyjął informację Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie 
objęcia opieką w okresie zimowym ludzi bezdomnych oraz przedstawienia 
podjętych działań w w/w sprawie na terenie powiatu. Zarząd wydał 
zalecenie Dyrektorowi PCPR szerokiego upowszechnienia informacji, gdzie 
osoby bezdomne w poszczególnych gminach mogą znaleźć pomoc i jak 
powinny się zachować osoby, które stykają się z bezdomnością i chciałyby 
osobom bezdomnym pomóc.  
 
6. PCPR - informacja o pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Gryfinie za okres 1.01 - 31.10.2002 r. 
 

W tej części posiedzenia wzięła udział Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Dyrektor PCPD: Dzięki interwencji Starostwa, wszystkie terminowo złożone wnioski będą  orzeczone do 
grudnia. W styczniu będą orzeczone wnioski złożone w listopadzie i w grudniu. Dziennie orzekamy ok. 15 



 3

wniosków i odbywamy ok. 25 posiedzeń w miesiącu. Zaległości w orzekaniu wynikły z braków finansowych. 
Wojewoda nie przyznawał pieniędzy na większą ilość posiedzeń Zespołu. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Należy ułatwić dostęp mieszkańców Powiatu do druków wniosków o orzecznictwo. 
Można je umieścić w OPS - ach. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją o pracy Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności. Zalecono Dyrektorowi PCPR 
rozpropagowanie w OPS-ach wniosków w sprawie orzeczenia o 
niepełnosprawności. 
 
7. DPS w Nowym Czarnowie - wniosek DPS w sprawie dokonania 

przesunięć budżetowych (o dofinansowanie) w związku z koniecznością 
pokrycia zobowiązań wobec Z.E. "Dolna Odra". 

 
Skarbnik: Jest to propozycja uregulowania zobowiązań DPS w Nowym Czarnowie, wymagalnych wobec 
Zespołu Elektrowni "Dolna Odra S.A.", za pobór ciepła i ciepłej wody w wysokości 42.437,78 zł. Możemy to 
uregulować z budżetu tegorocznego, lub podpisać porozumienie w sprawie uregulowania zadłużenia. 
Zobowiązanie to będzie wówczas uchwałą Rady Powiatu rozłożone na raty w roku 2003.  
 
Pan B. Paulski: Uważam, że trzeba skorzystać z propozycji Dyrektora Dolnej Odry. Proponuje on spłatę 
zadłużenia bez odsetek i z rozłożeniem na raty. Mamy też wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Moryniu o  przyznanie dodatkowych środków. 
  
Przewodnicząca Zarządu: Niniejszym wprowadzamy do porządku obrad wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu o przyznanie Dodatkowych środków na sfinansowanie wydatków działalności bieżącej w 
kwocie 25.000zł + 6.500zł. (tj. do wysokości jak w opinii Skarbnika Powiatu). Rozpatrujemy ten wniosek razem 
z wnioskiem DPS-u w Nowym Czarnowie. 
 
Pani D. Bus: Jeżeli rezerwy nam na to pozwalają, to proponuję uregulować te zobowiązania z budżetu 
tegorocznego. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem tych dwóch wniosków (DPS-u w Nowym 
Czarnowie i w Moryniu) w tym roku budżetowym? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie dokonania przesunięć 
budżetowych (o dofinansowanie kwotą 30.002 zł) w związku z koniecznością 
pokrycia zobowiązań wobec Z.E. "Dolna Odra". Zarząd pozytywnie 
rozpatrzył też wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o 
przyznanie dodatkowych środków na sfinansowanie wydatków działalności 
bieżącej. Z wnioskowanej kwoty 51.000 zł. przyznano 31.500 zł. 
 
III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU - ADAMA NYCZA. 
1. Sprawa wykonania płyty betonowej wraz z murkiem na umieszczenie 

pojemników na odpady na terenie SP nr 4 przy ul. Sprzymierzonych 5. 
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Etatowy Członek Zarządu: Albo podejmiemy się tej inwestycji (3.800 zł.), albo zaproponujemy Dyrektorowi 
SP nr 4 korzystanie ze śmietnika Starostwa. Porozmawiam w tej sprawie z Panią Dyrektor SP nr 4 i poinformuję 
Państwa o wyniku tej rozmowy. 
 
2. Sprawa powołania komisji do zbadania przebiegu postępowania 

powypadkowego uczennic ZSP nr 2 w Gryfinie na trasie Gryfino - 
Nawodna. 

 
Etatowy Członek Zarządu: Do Starostwa dotarło odwołanie Pani Górczyńskiej (mamy jednej z ofiar wypadku) 
i do szkoły - Pana Lewandowskiego. Odwołanie dotyczy protokołu powypadkowego sporządzonego w szkole. 
Protokół ten w wielu przypadkach jest niespójny. Kierownictwo szkoły złożyło oświadczenie, że szkoła nic nie 
wiedziała o turnieju w Nawodnej, nie było go w kalendarzu imprez szkoły, oraz oświadczenie że szkoła nie brała 
udziału w finansowaniu turnieju. Pani Starosta w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością szkoły 
powołuje komisję do zbadania przebiegu postępowania powypadkowego. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Zespół ten odniesie się tylko do pisma Pani Górczyńskiej.  
 
Pani D. Bus: Jeżeli nie była to impreza szkolna, to dlaczego szkoła sporządziła protokół powypadkowy. Trzeba 
rozważyć prawną podstawę sporządzania protokołu na tą okoliczność. 
 
Pan A. Nycz: W skład zespołu proponuję powołać: 
- Pana Andrzeja Bandurowskiego, 
- Panią Danutę Sikorską, 
- Panią Barbarę Maślak. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Pan Adam Nycz będzie nadzorował prace w/w zespołu. 
 

W związku z rozstrzygnięciem Zarządu, Starosta powołał komisję do 
zbadania przebiegu postępowania powypadkowego uczennic ZSP nr 2 w 
Gryfinie na trasie Gryfino - Nawodna. Komisja odniesie się do pisma Pani 
Górczyńskiej - matki jednej z ofiar wypadku. W skład komisji wejdą:  
- Pana Andrzeja Bandurowskiego, 
- Panią Danutę Sikorską, 
- Panią Barbarę Maślak. 
Prace komisji będzie nadzorował Pan Adam Nycz. 
 
IV. PION SKARBNIKA. 
1. Rozpatrzenie wniosków Domu Dziecka w Binowie i Trzcińsku Zdroju o 

zwiększenie środków finansowych w budżecie na rok 2002 i podjęcie 
uchwały w w/w sprawie oraz podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia 
środków budżetowych z PCPR do Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju. 

 
Skarbnik: Zmian w projektowanej uchwale dokonuje się w celu przeniesienia środków z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie dla Domu Dziecka w Trzcińsku Zdrój. Środki były przeznaczone na 
usamodzielnienia i kontynuację nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 25.369 zł. 
Po szczegółowej analizie wnioskujemy też o dokonanie zmian w planie wydatków (z rezerwy celowej) na 
wnioski: 
- Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdrój w sprawie braków budżetowych - 34.503 zł., 
- Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w sprawie przyznania dodatkowych środków na opał - 6.000 zł.    
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski Domów Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju i w Binowie o zwiększenie środków budżetowych. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2002 (40.503 zł.) Uchwała ta może być podjęta po 
pozytywnym zaopiniowaniu jej przez Komisję Budżetową. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym  budżetu 
na rok 2002 (25.369 zł.). (druki uchwał - zał. nr 1/SK/3) 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2002 w związku z wypracowaniem dodatkowych 
dochodów przez jednostki organizacyjne powiatu (zał. nr 2/SK/3). 

 
Skarbnik: Jest to projekt uchwały, w którym pokazujemy dochody, jakie wypracowały jednostki: 
-    DPS w Nowym Czarnowie - 5.000 zł., 
- DPS w Trzcińsku Zdroju - 4.200 zł., 
- PPP w Chojnie - 3.230 zł., 
- ZSP nr 2 w Gryfinie - 22.000 zł. (jest to tylko przeniesienie między paragrafami), 
- KPP Straży Pożarnej - 8.400 zł (darowizna od osób prywatnych), 
- KPP Policji - 6.000 zł z Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, 7.000 zł. z Urzędu Miejskiego w Chojnie, 10.000 

zł. z Gminy Banie, 3.000 zł. z Cedyni. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 w związku z wypracowaniem 
dodatkowych dochodów przez jednostki organizacyjne powiatu. 
 
V. PION SEKRETARZA. 
1. Omówienie informacji w sprawie działalności SPZZOZ w Gryfinie. 
 

W tej części posiedzenia wziął udział p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie - Pan Andrzej Bandurowski. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Cały czas napływają do nas wnioski wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie w tym  
lekarzy, którzy oczekują realizacji przez powiat zobowiązań SPAZOZ w Gryfinie. 
 
p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie: Pozostaje też problem zatrudnienia dwóch pracownic ZOZ-u. Kierownik 
Powiatowego Urzędu Pracy obiecał zatrudnić je na jakiś czas w ramach robót  publicznych. Powinniśmy się też 
zastanowić, czy podejmować rozmowy z wierzycielami ZOZ- u, czy nie.  
 
2. Omówienie materiałów sesyjnych. 
 

Po wprowadzeniu poprawek, Zarząd pozytywnie zaopiniował porządek 
obrad i materiały, na sesję Rady Powiatu nr II/2002, która odbędzie się 11 
grudnia 2002r.  
 
3. Informacja w sprawie przebiegu procesu o upadłość SPZZOZ w 
Gryfinie. 
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Zarząd zapoznał się z informacją p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie z przebiegu procesu o upadłość 
SPZZOZ w Gryfinie.  
 
p.o. Dyr. SPZZOZ w Gryfinie: Werdykt w tej sprawie sąd wyda na posiedzeniu niejawnym. Będzie wybrana 
jedna z możliwych dróg zakończenia funkcjonowania ZOZ - u, likwidacja lub upadłość. Jeżeli będzie to 
likwidacja, powiat przejmie dług ZOZ-u. Pocieszający jest fakt, że sąd nie odrzucił jednoznacznie wniosku o 
ogłoszenie upadłości jednostki. 
 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 
   Protokolant    Członkowie Zarządu: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


