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Protokół nr 4/II/2002 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 11 grudnia 2002 r. w godzinach od 1000 do 1300 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. Po wprowadzeniu poprawek, Zarząd większością głosów przyjął protokół nr 3/II/2002 z dnia 4 grudnia 

2002 r. 3 osoby głosowały za przyjęciem protokołu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 1 osoba była 
nieobecna w trakcie głosowania. 

 
II. PION WICESTAROSTY - JÓZEFA RUCIŃSKIEGO. 
1. PCPR - wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym PCPR w 

Gryfinie - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu. 
 
Wicestarosta: Proponowane zmiany są podyktowane wynikami kontroli NIK  w PCPR i zaleceniami 
pokontrolnymi. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały? 
za - 4 osoby,  
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób, 
1 osoba była nieobecna podczas głosowania. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu nr 493 z dnia 16 
stycznia 2002 r. 
 
2. PCPR - omówienie wyników kontroli NIK w PCPR 
 
Wicestarosta: Proponuję, żeby ten temat był omówiony w terminie późniejszym.  
 
 Posiedzenie Zarządu odbyło się tuż przed sesją a materiał wymaga szerszego omówienia 
 
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - wygaszenie trwałego zarządu 

DPS w Dębcach nad nieruchomością niezabudowaną, oznaczoną nr dz. 
335/1 o pow. 12 ha - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu. 

 
Wicestarosta: W planie zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona na cele rolne i leśne. 
Cała przestrzeń nie jest zagospodarowana i użytkowana przez DPS. W chwili obecnej, w gminie Gryfino trwają 
prace nad zmianą ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.in. działki 
335/1, na funkcję rekreacyjną.  
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Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały?  
za - 4 osoby,  
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób, 
1 osoba była nieobecna podczas głosowania. 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach nad nieruchomością niezabudowaną, 
oznaczoną numerem działki 335/1 o pow. 12,0143 ha, położoną w obrębie 
Daleszewo, gm. Gryfino, stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego. (druk 
nr 2/WSP/4)   
 
 W dalszej części posiedzenia brał udział Etatowy Członek Zarządu.  
 
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - sprawa wydzierżawienia 

części działki nr 335/1, obręb Daleszewo pod budowę stacji bazowej 
telefonii komórkowej  i ustalenie wysokości opłaty. 

 
Wicestarosta: Stawiam wniosek o przyjęcie propozycji firmy "DTM PIOMAR" i upoważnienie Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania procedury wydzierżawienia działki nr 335/1, obręb 
Daleszewo. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przychyleniem się do wniosku o podjęcie procedury, zmierzającej do 
pozytywnego rozpatrzenia propozycji oferenta, oraz zawarcia umowy dzierżawy na okres 25 lat, w trybie 
bezprzetargowym, w sprawie wydzierżawienia działki nr 335/1 w obrębie Daleszewo, stanowiącej własność  
Powiatu Gryfińskiego, pod budowę stacji bazowej wieży telefonii komórkowej? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek. 
 
5. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie - wniosek o przeniesienie części 

środków finansowych z PFOŚiGW na realizację zadania "Zakup 
samochodów ekologiczno - ratowniczo - gaśniczych wraz z 
wyposażeniem" na rok 2003. 

 
Pan B. Paulski: Nie udało im się dotrzymać terminu, ale uważam że powinniśmy poprzeć ten wniosek. Nic na 
tym nie tracimy. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej? 
za - 5 osób,  
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków 
niewygasających, które obejmują wniosek o przeniesienie części środków 
finansowych z PFOŚiGW, na realizację zadania "Zakup samochodów 
ekologiczno - ratowniczo - gaśniczych wraz z wyposażeniem" na rok 2003. 
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III.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Referat realizacji Remontów i Inwestycji - wniosek o wykonanie izolacji 

wodnej stropo - dachu nad składem oleju opałowego w SOZW w 
Chojnie w ramach zadania "Modernizacja kotłowni" (zał. nr 1/AN/4). 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem w/w wniosku? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd wyraził zgodę na finansowanie wykonania izolacji wodnej 
stropo - dachu nad składem oleju opałowego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno Wychowawczym w Chojnie w ramach zadania "Modernizacja 8 
kotłowni węglowych na ekologiczne na potrzeby Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie". Zadanie będzie finansowane z PFOŚiGW w wysokości 3.000 zł. - 
realizacja nastąpi w ramach kwoty nieprzekraczającej 20 % ogólnej 
wartości zadania pn. "Modernizacja 8 kotłowni węglowych na ekologiczne 
na ekologiczne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie". 
 
2. Wydział Edukacji - wnioski o dokonanie zmian w planie dochodów 

budżetowych ZSP nr 2 w Gryfinie i ZSP nr 1 w Chojnie (zał. nr 2/AN/4). 
 
Etatowy Członek Zarządu: Stawiam wniosek o przedstawienie Radzie Powiatu propozycji dokonania zmian w 
planie dochodów budżetu w w/w jednostkach. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za w/w  wnioskiem? 
za - 5 osób, 
przeciw - osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd przyznał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
kwotę 42.000 zł. z tytułu wykonania zwiększonych dochodów, pozwala to 
pokryć niedobór środków finansowych i zwiększenia planu wydatków na 
rok 2002. Zarząd przyznał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Chojnie kwotę 43.700 zł. z tytułu wykonania zwiększonych dochodów, z 
przeznaczeniem na zapłatę bieżących zobowiązań. 
 
3. Wydział Edukacji - zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 

2002 w związku z wnioskami złożonymi przez PPP w Chojnie, ZSP nr 2 
w Chojnie, SOSW w Chojnie, ZSP nr 1 w Chojnie i ZSS w Nowym 
Czarnowie. 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem w/w wniosków? 
za - 5osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania zmiany 
w planie wydatków budżetowych na rok 2002 w związku z wnioskami 
złożonymi przez PPP w Chojnie, ZSP nr 2 w Chojnie, SOSW w Chojnie, 
ZSP nr 1 w Chojnie i ZSS w Nowym Czarnowie (zał. nr 3/AN/4).  
 
4. Powiatowy Zarząd Dróg - wniosek o przeniesienie środków na realizację 
zadania "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg 
powiatowych" z 2002 r. na 2003 r. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków 
niewygasających, które obejmują wniosek o przeniesienie części środków 
finansowych z PFOŚiGW, na realizację zadania "Poprawa systemów 
odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych" z 2002 r. na    
2003 r. 

 
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2002. Przeznacza się kwotę 2.415 zł na zakup usług remontowych. 
 
IV. PION SKARBNIKA. 
1. Wydział Edukacji - dokonanie zwiększenia wydatków budżetowych na 

rok 2002 w związku z wnioskami złożonymi przez PPP w Chojnie, ZSP 
nr 2 w Chojnie, ZSS w Nowym Czarnowie, ZSP nr 1 w Gryfinie. 

 
Etatowy Członek Zarządu: Proszę o poparcie zwłaszcza wniosku Dyrektora ZSP nr 1 w Gryfinie o wymianę 
starego oświetlenia w sali gimnastycznej, na nowsze, bardziej wydajne, bezpieczniejsze i energooszczędne. 
Szkoła ta jest w fatalnym stanie. W tej sali trzeba wymienić też okna, jest to przewidziane w przyszłorocznym 
budżecie z PFOŚiGW.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Trzeba się przyjrzeć kompleksowo sprawie stanu technicznego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie. Jest potrzeba przygotowania planu remontu, gdyż stan techniczny ZSP nr 
1 w Gryfinie znacznie odbiega od stanu innych szkół. 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył propozycję dokonania zwiększenia 
wydatków budżetowych na rok 2002 w związku z wnioskami złożonymi 
przez PPP w Chojnie, ZSP nr 2 w Chojnie, ZSS w Nowym Czarnowie, ZSP 
nr 1 w Gryfinie. 
 
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2002. 
 
 Druk nr 3/SK/4 - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki przyznane są na opłacenie składek zdrowotnych dzieci 
przebywających w Domach  Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Kwota 35.500 zł. 
przeznaczona jest dla DPS-ów i PCPR. Kwota 332 zł przeznaczona jest na zadania prowadzone przez 
Powiatową Inspekcję Weterynaryjną. 
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Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2002. (druk uchwały - zał. nr 3/SK/4)   
 
Skarbnik: Druk uchwały nr 4/SK/4 - sprawa ta była omawiana na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Na 
wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie kwotę 202 zł. przyznano na zobowiązania 
wymagalne wobec Z.E. "Dolna Odra".   
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2002. (druk uchwały - zał. nr 4/SK/4)   
 
Skarbnik: Druk uchwały nr 5/SK/4 - jest to sprawa omówiona na dzisiejszym posiedzeniu w pionie Etatowego 
Członka Zarządu i Pionie Skarbnika (druki nr 3/AN/4 i 1/SK/4). 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2002. (druk uchwały - zał. nr 5/SK/4) 
 
3. Projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2002. 
 

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druki nr 6/SK/4 i 7/SK/4). 
 
4. Opinia do wniosku SPZOZ - Szpitala Powiatowego w Gryfinie w 

sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 95.991 zł. na 
sfinansowanie zadania "dźwig osobowo - towarowy" na realizację 
zadania "remont i modernizacja oddziału położniczo - ginekologiczno - 
noworodkowego". 

 
Przewodnicząca Zarządu: Dyrektor SPZOZ SP w Gryfinie złożyła wniosek o zmianę zakresu wykorzystania 
dotacji przyznanej przez Radę Powiatu, z § 6220 jako dotacji celowej budżetu, na sfinansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji  inwestycji zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację zadania 
"dźwig osobowo - towarowy" w kwocie 95.991,50 zł., na "dotację na remont i modernizację oddziału położniczo 
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- ginekologiczno - noworodkowego, związanego z przygotowaniem pomieszczeń oddziału do przeprowadzania 
inwestycji dobudowa windy".  
 
 Zarząd zdecydował nie zmieniać w uchwale zapisu dotyczącego 
przeznaczenia dotacji, a zmienić jedynie ten fragment uchwały, który 
dotyczy terminu realizacji dotacji - przenosząc ten termin do dnia 
30.06.2003 r. Nie powoduje to konieczności  zwrotu przez szpital 
niewykorzystanej w 2002 r. dotacji, co miałoby miejsce w przypadku 
umieszczenia tejże dotacji w wydatkach niewygasających. Z wyjaśnień 
Skarbnika Powiatu wynika, iż w przypadku wydłużenia terminu realizacji 
dotacji celowej - przez nowelizację uchwały taka konieczność nie występuje. 
Zarząd przedstawi Radzie projekt stosownej uchwały na najbliższej sesji 
(21.12.2002 r.). Po jej podjęciu - umowa ze szpitalem o udzielenie dotacji 
celowej zostanie zaktualizowana przez podpisanie aneksu.       
 
V. PION SEKRETARZA. 
1. Sprawa uchylenia przez Ministra Zdrowia decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego w sprawie wykreślenia SPZZOZ w Gryfinie z 
rejestru zakładów opieki zdrowotnej. 
 
Przewodnicząca Zarządu: W poniedziałek będziemy mieli opinię Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 
w tej sprawie i w piątek postaram się spotkać się z Wojewodą Zachodniopomorskim w celu omówienia tego 
problemu. 
 
2. Zapoznanie się z wnioskiem ZUS do Komornika SR w Gryfinie o 
zawieszenie postępowania egzekucyjnego. 
 
3.Przygotowanie do sesji Rady Powiatu. 
 
Pan B. Paulski: Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 3 ust. 2 uchwały nr XXXIII/406/2002 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9.10.2002 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i 
parkowanie usuniętego pojazdu. Stawiam wniosek o usunięcie zapisu, z projektu uchwały Rady Powiatu, 
mówiącego o waloryzacji. Jest to zapis zakwestionowany przez Wojewodę.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Usuniecie zapisu mówiącego o waloryzacji wprowadzimy przez autopoprawkę.  
 
Pani D. Bus: Stawiam wniosek, aby przyjąć tę uchwałę po wprowadzeniu autopoprawki.  
 
Pan B. Paulski: Mimo to, w dalszym ciągu uważam, że Wojewoda nie ma racji. Wystąpię do Wojewody z 
pismem w tej sprawie, gdyż działa on tu na niekorzyść konsumentów. 
Przewodnicząca Zarządu: Powinien włączyć się w to Rzecznik Konsumentów, a my to pismo podpiszemy. 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek. 
 
VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Organizacja spotkania noworocznego. 
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Przewodnicząca Zarządu: Proponuję, aby skromne, ale tradycyjne spotkanie noworoczne odbyło się w sali 
konferencyjnej budynku przy ul. Sprzymierzonych 4. Listę gości ustalimy później. Spotkanie to odbędzie się w 
połowie stycznia. 
 

Na tym spotkanie zakończono. 
 
  Protokolant    Członkowie Zarządu: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


