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Protokół nr 6/II/2002 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 23 grudnia 2002 r. w godzinach od 1300 do 1500 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 otworzył i prowadził Wicestarosta - Józef Ruciński. W posiedzeniu 

udział wzięli członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał. nr 1). Przewodnicząca 
Zarządu - Pani Ewa De La Torre  i Pan Bolesław Paulski usprawiedliwili swoją nieobecność na 
posiedzeniu.  

2. Wicestarosta przedstawił projekt porządku obrad. Etatowy Członek Zarządu - Pan Adam Nycz 
zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu tj. Rozliczenie "II Euroregionalnych Prezentacji 
Gospodarczych". Zarząd przyjął rozszerzony porządek obrad. 

3. Zarząd przyjął protokół nr 4/II/2002 z 11 grudnia 2002 r.  
 
II. PION WICESTAROSTY - JÓZEFA RUCIŃSKIEGO. 
1. Ustalenie stawek minimalnych dotyczących wydzierżawienia i 

wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/WSP/6). 

 
Wicestarosta: Z analizy zaproponowanych zmian stawek minimalnych wynika, że nastąpi ich wzrost o 10 %. 
Kto jest za podjęciem w/w  uchwały? 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę nr 594/2002 w sprawie ustalenia stawek 
minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości 
lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju o 

wyrażenie zgody na posadowienie zbiornika gazowego V-4850 l. na 
terenie DPS w Trzcińsku Zdroju (druk nr 1/AN/6). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku Zdroju o wyrażenie zgody na posadowienie 
zbiornika gazowego V-4850 l. na terenie DPS w Trzcińsku Zdroju. 
 
2. Wydanie opinii w sprawie obniżenia wartości punktów przez ZRKCh o 

20 % (druk nr 2/AN/6). 
 
Etatowy Członek Zarządu: Dyrektorzy szpitali na spotkaniu w Zdunowie, nie podpisali aneksu do umowy  z 
ZRKCh w tej sprawie. Na wniosek Dyrektora SPZOZ SP wyrażamy swoje stanowisko w sprawie obniżenia 
wartości punktów. 
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 Zarząd wyraził swoje stanowisko w sprawie obniżenia wartości 
punktów przez ZRKCh o 20 % (wniosek Zarządu do RZKCh - zał. nr 
2a/AN/6). 
 
IV. PION SKAREBNIKA. 
1. Podjecie uchwał Zarządu w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002. 
 
Skarbnik: Podjęcie uchwał wynika z wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu na rok 2002, 
zgodnie z podjętą uchwałą na sesji Rady Powiatu 21grudnia 2002 r. 
 
Wicestarosta: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002? (25.000 zł.) 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę nr 595/2002 w sprawie zamian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (zał. nr 1/SK/6). 
 
Wicestarosta: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002? (237.157 zł.) 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę nr 596/2002 w sprawie zamian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (zał. nr 2/SK/6). 
 
Wicestarosta: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002? (1.000 zł.) 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę nr 597/2002 w sprawie zamian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (zał. nr 3/SK/6). 
 
Wicestarosta: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002? (45.530 zł.) 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę nr 598/2002 w sprawie zamian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (zał. nr 4/SK/6). 
 
Wicestarosta: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2002? (1.000 zł.) 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
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wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę nr 599/2002 w sprawie zamian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (zał. nr 5/SK/6). 
 
3. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2002. 

 
Skarbnik: Są to uchwały w sprawach, które omawiane były wcześniej i czekały tylko na pozytywną opinię 
Komisji Budżetowej, wg art. 128, ust. 2a, Ustawy o Finansach Publicznych. 
 
Wicestarosta: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 
oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2002.? (40.503 zł.) 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę nr 600/2002 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2002 (zał. nr 6/SK/6).    
 
Wicestarosta: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 
oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2002.? (4.800 zł.) 
za - 3 osoby, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę nr 601/2002 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2002 (zał. nr 7/SK/6).  
 
V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Komisji Gospodarki z 19 grudnia 2002 r. i wnioski Komisji 

Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej z 19 grudnia 2002 r. (zał. nr 1/AN/6) 

 
Sekretarz: Komisja Gospodarki wnosi o poprawienie stanu drogi dojazdowej do dwóch największych firm w 
Moryniu ("Nor-Drey" i "Pol-Rek"). 
 
 Zarząd skierował w/w wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi 
Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
Etatowy Członek Zarządu: Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
wnioskuje, aby Zarząd w swoich pracach na 2003 rok podjął działania zmierzające do pozyskania środków 
unijnych na inwestycje drogowe. Dyrektor PZD przygotuje wykaz dróg, na które można pozyskać środki z 
SAPARD i w styczniu nam to przedstawi. 
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 Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do 
uwzględnienia powyższego wniosku przy pozyskiwaniu środków 
budżetowych w roku 2003.       
 
Sekretarz: Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej proponuje, aby 
koordynator ds. ochrony zdrowia składał radnym sprawozdanie ze swojej działalności, według potrzeb 
określonych przez Zarząd lub Komisję (informacja o poziomie usług w powiecie). 
 
 Zarząd przekazał wniosek Koordynatorowi ds. Ochrony Zdrowia z 
dyspozycją przygotowania propozycji tematyki i terminów składania 
informacji. 
 
2. Wniosek w sprawie wykonania prac porządkowych w pomieszczeniach 

biurowych Starostwa  
 
Sekretarz: W związku z zakupem części nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16 D istnieje potrzeba 
zapewnienia porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach przylegających do budynku. 
Obecnie za usługi sprzątania użytkowanych powierzchni Starostwo jest obciążane przez PKO BP S.A. Przetarg 
wygrała firma WISSER POLONIA. Jest to firma, która sprzątała w tym budynku do tej pory. 
 
Wicestarosta: We wniosku sugerowane jest zawarcie umowy na dwa lata. Proponuję jednak zawrzeć tę umowę 
na rok. 
 
Skarbnik: Można zawrzeć umowę na rok z możliwością przedłużenia. 
 
Etatowy Członek Zarządu: Stawiam wniosek, żeby Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
złożył Zarządowi informację, na temat wszystkich umów zawartych z pozostałymi usługodawcami Starostwa.  
 
 Zarząd postanowił zawrzeć umowę z firmą WISSER POLONIA, na 
rok czasu z możliwością przedłużenia, na wykonywanie prac porządkowych 
w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego przy ul. 11 
Listopada 16 D oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynku. 
 Zobowiązano Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich do złożenia informacji na temat wszystkich umów 
zawartych z usługodawcami Starostwa. 
 
 
VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Rozliczenie "II Euroregionalnych Prezentacji Gospodarczych". 
 
 Do zreferowania tematu poproszony został Pan Leopold Kemmling, któremu Zarząd powierzył 
zorganizowanie stoiska na targach.  
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 Zarząd jednogłośnie przyjął rozliczenie "II Euroregionalnych 
Prezentacji Gospodarczych" przedstawione przez Pana Leopolda 
Kemmlinga.  
 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 
  Protokolant    Członkowie Zarządu: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


