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Protokół nr 8/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 15 stycznia 2003 r. w godzinach od 1000 do 1430 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 - Ewa De La Torre.. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał. nr 1).  
2. Zarząd przyjął porządek obrad, przedstawiony przez Przewodniczącą. 
3. Zarząd przyjął protokół nr 7/II/2002 z 8 stycznia 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY.  
1. Wniosek w sprawie powołania Rad Społecznych działających przy: 
a. SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie, 
b. SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w 

Gryfinie, 
c. SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 

Czarnowie (Druk nr 1/SP/8). 
 

Zarząd ustalił, iż na sesji 29 stycznia 2003 r. zostaną zaproszeni 
członkowie Rad Społecznych, którzy pracowali w ubiegłej kadencji oraz 
wszyscy kandydaci do składu Rad Społecznych, które zostaną powołane 
przez Radę Powiatu na sesji 29 stycznia br.   

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Rady Społecznej  działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital 
Powiatowy w Gryfinie? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

 
Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania Rady Społecznej  działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie, wskazując 
na przewodniczącą - Starostę Gryfińskiego - Ewę De La Torre. Na swojego 
przedstawiciela Wojewoda wskazał Liliannę Ochmańską. Na pozostałych 
członków Rady Zarząd proponuje: 
- Joannę Bajsarowicz, 
- Monikę Ponto, 
- Tadeusza Zawadzkiego, 
- Dorotę Skrzypską, 
- Bolesława Paulskiego. 
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Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Rady Społecznej  działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gryfinie? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

 
Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania Rady Społecznej  działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Gryfinie, z wskazaniem przez Starostę na przewodniczącego 
- Wicestarostę Gryfińskiego - Józefa Rucińskiego. Na swojego 
przedstawiciela Wojewoda wskazał Jana Marandę. Na pozostałych 
członków Rady Zarząd proponuje: 
- Gabrielę Kotowicz, 
- Krystynę Knop, 
- Danutę Bus. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Rady Społecznej  działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Opiekuńczo Leczniczy w Gryfinie? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

 
Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania Rady Społecznej  działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 
Opiekuńczo Leczniczy w Gryfinie, z wskazaniem przez Starostę na 
przewodniczącego - Etatowego Członka Zarządu - Adama Nycza. Na 
swojego przedstawiciela Wojewoda wskazał Stanisława Szymoniaka. Na 
pozostałych członków Rady Zarząd proponuje: 
- Jadwigę Szulc, 
- Andrzeja Urbańskiego, 
- Wacława Gołąba. 
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 (druk nr 1/WSP/8). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie gospodarowania 
środkami finansowymi Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
Zobowiązano Główną Księgową Starostwa - Panią Janinę Niwę, do 
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przygotowania informacji dla radnych w sprawie dotacji przekazanych 
jednostce straży pożarnej w Gryfinie, w roku ubiegłym. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w projektu uchwały Rady Powiatu? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób.  
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003. 
 
 Zarząd zobowiązał Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie, do przedstawienia szczegółowej informacji nt. 
montażu finansowego dotyczącego Punktu Ratownictwa Technicznego w 
Chojnie. Zarząd zobowiązał też Komendanta do przedstawienia 
szczegółowych zamierzeń co do wydatkowania środków na zakup sprzętu, 
oraz przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych w 2002 r., oraz 
sprawozdania z wykorzystania środków finansowych z dotacji w 2002 r.  
 
2. Informacja i ocena realizacji programów naprawczych Domów 

Pomocy Społecznej od 13.09.2001 r. do 31.12.2002 r. (Druk nr 
2/WSP/8). 

 
Wicestarosta: Jest tylko jedna niezrealizowana pozycja, w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, która jest 
kolejnym punktem porządku obrad. Jest to wniosek do Zarządu o zmianę uchwały z września 2002 r. w sprawie 
przełożenia tego zadania na 2004 r. z powodu braku środków finansowych.  

 
Zarząd zapoznał się z informacją i ocena realizacji programów 

naprawczych Domów Pomocy Społecznej od 13.09.2001 r. do 31.12.2002 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia zadania w programie 

naprawczym DPS w Dębcach (Druk nr 3/WSP/8).  
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób.  
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeniesienia zadania w programie 
naprawczym DPS w Dębcach, polegającej na umożliwieniu prolongaty 
realizacji zainstalowania systemu przyzywowo - alarmowego na 2004 rok. 
 
4. Wyjaśnienia dotyczące zaleceń pokontrolnych z kontroli w 

Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
wykazanych w protokole z dnia 21 grudnia 2002 r. (Druk nr 4/WSP/8). 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie telefonicznie poinformowała Zarząd, że według 

prognoz, w 2003 przed Komisją ds. Orzekania o Niepełnosprawności stanie ok. 300 osób. Żadnych zaległości 
terminowych z tego tytułu nie ma. Instancją odwoławczą od decyzji Powiatowego Zespołu Orzekania o 
Niepełnosprawności jest Wojewódzki Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. 
 

Zarząd przyjął ustalenie, że wyjaśnienia dotyczące zaleceń 
pokontrolnych z kontroli w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności, wykazanych w protokole z dnia 21 grudnia 2002 r., 
będą rozpatrywane łącznie z informacją Dyrektora PCPR nt. działania 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2002, oraz w związku 
z przewidywaniami, ile zadań i ile orzeczeń będzie musiał Zespół wydać w 
2003 r.  
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Etatowego Członka Zarządu w sprawie zawarcia umowy 

użyczenia pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

 
 Zarząd udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82, do zawarcia umowy 
użyczenia na 12 miesięcy, pomieszczeń zajmowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w 
Gryfinie. Szczegóły użyczenia dotyczące zwolnienia z ponoszenia przez 
Stowarzyszenie kosztów eksploatacji zostaną przedstawione Zarządowi na 
kolejnym posiedzeniu przez Etatowego Członka Zarządu - Adama Nycza 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z 

budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (Druk nr 
1/SK/8). 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

 
Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia z budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (Druk nr 2/SK/8). 
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Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przygotowanie do IV sesji drugiej kadencji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sekretarz: Dotarło do nas pismo w sprawie wytypowania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania. Przedstawiam państwu projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wstąpienia 
do tego stowarzyszenia i statut tego stowarzyszenia. Koszt członkostwa wynosi ok. 10.000 zł. rocznie.  
 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie wytypowania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania. Zarząd proponuje, aby delegatem do 
Stowarzyszenia z Powiatu Gryfińskiego była Starosta - Ewa De La Torre. 
 
Sekretarz: Zwrócił się też do nas Związek Powiatów Polskich z prośbą o wytypowanie delegata do ogólnego 
zgromadzenia ZPP. Według uchwały Rady Powiatu, podjętej w poprzedniej kadencji, delegatem jest Starosta 
wskazany jako delegat z racji pełnionej funkcji a nie z imienia i nazwiska.. Wysłałem im tę uchwałę i uchwałę o 
wyborze nowego Starosty. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Proszę przygotować pełną informację w tej sprawie dla radnych.  
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Wniosek w sprawie awarii w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Awaria polega na wycieku gorącej wody. Przyspieszyło to korozje do tego stopnia, 
że zapadła się rura kanalizacyjna i woda z ogrzewania centralnego miesza się ze ściekami. Z tego powodu 
budynek jest nieogrzewany. 
 
Etatowy Członek Zarządu: To musi być zrobione jak najszybciej. Jest to awaria. Proponuję, żeby wykonać 
remont ze środków DPS-u. W terminie późniejszym pomożemy tej jednostce finansowo w miarę potrzeb i 
możliwości. 
 
  W sprawie awarii i konieczności wykonania robót budowlanych przy 
naprawie sieci cieplnej zewnętrznej pomiędzy budynkiem Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie a budynkiem, w którym zlokalizowane są 
warsztaty terapii zajęciowej, Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie 
tych prac w trybie awaryjnym. Środki, które są potrzebne do realizacji 
napraw sieci (2.780 zł.) zostaną pokryte ze środków własnych DPS-u w 
Nowym Czarnowie. Gdyby się okazało, że w związku z przeprowadzeniem 
tych prac - jednostce zabraknie środków finansowych w tym roku na inne 
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zadania, Zarząd powróci do tego tematu w celu uzupełnienia środków   
DPS-u za kilka miesięcy. 
 
2. Informacja w sprawie zakresu obowiązków administratora budynku 

przy ul. Dworcowej 3 w Chojnie. 
 

Zarząd zapoznał się z zakresem obowiązków nowego administratora 
budynku przy ul. Dworcowej 3 w Chojnie. 
 
3. Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o 

przyznanie kwoty 41.346,00 USD na zakup Spektrofotometru Absorpcji 
Atomowej oraz systemu chłodzenia NESLAB Merlin M-33. 

 
Pan B. Paulski: Stawiam wniosek, żeby negatywnie rozpatrzyć prośbę Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 
 Zarząd zapoznał się z w/w wnioskiem. Zarząd nie widzi możliwości 
pokrycia wydatków na zakup Spektrofotometru Absorpcji Atomowej, oraz 
systemu chłodzenia NESLAB Merlin M-33, które to urządzenia miałyby 
stanowić elementy wyposażenia stacji. Odpowiedzi na w/w wniosek udzieli 
wnioskodawcy Wicestarosta - Józef Ruciński. 
 
4. Informacje Starosty: 
a. Informacja w sprawie wierzytelności SPZZOZ w Gryfinie. 
 

Starosta poinformowała Zarząd o rozmowach prowadzonych z 
wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie. 
 
b. Informacja w sprawie finansowania rodzin zastępczych. 
Przewodnicząca Zarządu: Poprosiłam o zestawienie zaległości w wypłatach pomocy pieniężnej dla rodzin 
zastępczych w poszczególnych powiatach. Chcę powiedzieć, że jedyną rezerwącelową w przyszłym roku jaka 
będzie obligatoryjna, to będzie rezerwa właśnie na ten cel. Kwestia finansowania rodzin zastępczych jest 
zadaniem własnym Powiatu. Za rok ubiegły i z powodu niedoszacowania budżetu na ten rok jako powiat mamy 
zaległości na kwotę ok. 500.000 zł. Rozwiązanie tej sprawy postaram się znaleźć po skonsultowaniu się ze 
Skarbnikiem. Zobowiązałam też Panią Dyrektor PCPR do wystąpienia do Wojewody o przyznanie większych 
dotacji na ten cel i przekazywanie ich terminowo. Nie zwalnia nas to z odpowiedzialności za realizację tego 
zadania do wysokości pełnych kwot wynikających z umów Starosty z rodzinami. 
 
c. Informacja w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych za środki 
PEFRON. 
Przewodnicząca Zarządu: Dowiedziałam się od Pani Dyrektor PCPR, że w ubiegłym roku nie było osób, które 
mogłyby być zatrudnione przy  wykorzystaniu środków z PFRON-u. Okazało się jednak, że jest informatyk 
bezrobotny od 1,5 roku, spełniający te wymagania. Zaproponowałam temu Panu pracę w Biurze Promocji, które 
będzie niebawem utworzone w strukturach Starostwa. Wystąpimy do PFRON o sfinansowanie tego stanowiska 
pracy oraz jego wyposażenie.   
 
5. Informacja Etatowego Członka Zarządu w sprawie funkcjonowania 

zespołu powypadkowego. 
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Etatowy Członek Zarządu: Zespół pracuje. Pani Dyrektor Mielniczek złożyła uzupełnione informacje w 
sprawie wypadku w którym brały udział uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jutro 
Zespół się spotyka, następnie przedstawi efekty swojej pracy rodzinom ofiar wypadku i Pani Staroście. W 
wynikubardzo szczegółowego postępowania stwierdzono, że wypadek miał miejsce w trakcie wyjazdu 
prywatnego, nie organizowanego przez szkołę. 
 
6. Pytania Pani D. Bus: 
a. Pani D. Bus: Czy zaczęto procedowanie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa? 
 
Przewodnicząca Zarządu: Tak, jest już skład tej komisji, dalszym procedowaniem zajmie się Sekretarz 
Powiatu.  
 
b. Pani D. Bus: Czy Starostwo otrzymało odpowiedź od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych odnośnie 
zajęcia stanowiska w kwestii telefonów komórkowych? 
 
Sekretarz: Tak, pismo jest u Skarbnika. 
 
Pani D. Bus: Proszę, żeby Zarząd został zapoznany z tym pismem. 
 
c. Pani D. Bus: Dotarła do mnie informacja o rzekomej tragicznej sytuacji finansowej Domu Dziecka w 
Trzcińsku Zdroju. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Wyjaśnię ten problem z Dyrektorem Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju na 
spotkaniu w piątek, 17 stycznia br. 
 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokolant    Członkowie Zarządu:   
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


