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Protokół nr 9/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 23 stycznia 2003 r. w godzinach od 1500 do 1645 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 8/II/2002 z 15 stycznia 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY.  
1. Zestawienie porównawcze opłat za usunięcie pojazdów z drogi i 

parkowanie. (druk nr 1/SP/9). 
 

Zarząd zapoznał się z zestawieniem porównawczym opłat za usunięcie 
pojazdów z drogi i parkowanie. 
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 

sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzania przetargu na 
wynajem sal, pomieszczeń i wydzierżawianie gruntów na okres nie 
przekraczający 30 dni (druk nr 1/WSP/9). 

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

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z 
obowiązku przeprowadzania przetargu na wynajem sal, pomieszczeń i 
wydzierżawianie gruntów na okres nie przekraczający 30 dni.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o 

nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój 
nieruchomości oznaczonej nr działki 131/2 o pow. 86 m2 zabudowanej 
urządzeniami podziemnymi przepompowni ścieków (druk nr 2/WSP/9). 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem w/w wniosku? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój nieruchomości 
oznaczonej nr działki 131/2 o pow. 86 m2 zabudowanej urządzeniami 
podziemnymi przepompowni ścieków 
 
3. Informacja dotycząca kontroli Problemowej Domu Pomocy Społecznej 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (druk 
nr 3/WSP/9).  

 
Przewodnicząca Zarządu: kto jest za przyjęciem w/w informacji? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął informację dotyczącą kontroli Problemowej Domu 
Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie 
 
4. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności  w Gryfinie w 2002 r. (druk nr 4/WSP/9). 
 
Przewodnicząca Zarządu: kto jest za przyjęciem w/w informacji? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął informację dotyczącą działalności Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Gryfinie w 2002 r. 
 
5. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania prowadzenia 

Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w okresie od 
02.01.2002 r. do 31.12.2002 r. (druk nr 5/WSP/9).  

 
Przewodnicząca Zarządu: kto jest za przyjęciem w/w sprawozdania? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 
prowadzenia Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w 
okresie od 02.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 
 
6. Wniosek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w 

sprawie przejęcia w drodze darowizny od Województwa 
Zachodniopomorskiego udziału 4.975/10.000 części w nieruchomości 
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zabudowanej stanowiącej działkę nr 257/15 o pow. 0,0747 ha, położonej 
w obrębie Pniewo, gm. Gryfino (druk nr 6/WSP/9).  

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

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia w 
drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego udziału 
4.975/10.000 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 
257/15 o pow. 0,0747 ha, położonej w obrębie Pniewo, gm. Gryfino 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/9).  

 
Etatowy Członek Zarządu: Podaliśmy już propozycje do składu tej komisji, musimy jednak zmienić swoje 
wcześniejsze postanowienia, gdyż Pan Jan Podleśny z powodu wyjazdu służbowego, nie będzie mógł 
uczestniczyć w pracach komisji. Proponuję, żeby w skład komisji weszła Pani Starosta. Na przewodniczącą 
komisji proponuję Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Barbarę Maślak. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za w/w wnioskiem? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.  
 
 
2. Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Chojnie (druk nr 1a/WSP-AN/9).   

 
Etatowy Członek Zarządu: W przypadku tej komisji, również proponuję żeby przewodniczącą była Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
W związku z wątpliwościami, które się pojawiły odpowiadam, że informacja o konkursach na stanowiska 
dyrektorów PPP w Gryfinie i SOSW w Chojnie były ogłaszane w placówkach i w "Gazecie Wyborczej"   
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem uchwały w w/w sprawie? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
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Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.  

 
3. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie awarii sieci cieplno - 

kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (druk nr 2/WSP-AN/9). 

 
Wicestarosta: Po podjęciu decyzji przez Zarząd o wykonaniu napraw sieci cieplno - kanalizacyjnej w DPS w 
Nowym Czarnowie, w obrębie kwoty 2.780 zł. podjęto prace. Po rozpoczęciu robót okazało się zgodnie z 
protokołem z dnia 17 stycznia 2003 r., że następują dalsze wycieki z kolejnych odcinków rur. W związku z 
powyższym konieczne jest dokonanie wymiany instalacji i odtworzenie kanału ciepłowniczego na całej długości. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003. Przeniesień środków dokonuje się na wniosek Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem na naprawę 
sieci cieplnej zewnętrznej, która jest niezbędna do zapewnienia dalszego 
ogrzewania budynku. 

 
4. Dokonanie zmian zapisów umowy z firmą "EKOREM "Sp. .z o.o. z 

Wrocławia (druk nr 3/WSP/9). 
 
Etatowy Członek Zarządu: W związku z 2 - miesięcznym opóźnieniem otrzymania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbędnych do zaprojektowania 8 kotłowni węglowych na ekologiczne, 
wydawanych przez Urzędy Miast, na których terenie zlokalizowane są zadania przewidziane do realizacji w 
ramach w/w inwestycji, Dyrektor firmy "EKOREM" wnioskuje o przesunięcie terminu zakończenia 
modernizacji 6 kotłowni do 31 maja 2003 r. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem w/w wniosku? 
za - 5 osób,  
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek o dokonanie zmian zapisów 
umowy z firmą "EKOREM " Sp. .z o.o. z Wrocławia. Termin zakończenia 
modernizacji 6 kotłowni przesunięto do 31 maja 2003 r. 
 
V. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 
1. Informacja w sprawie wypadku drogowego w którym brały udział 

uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
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Etatowy Członek Zarządu: Mam komplet dokumentów dotyczących sytuacji powypadkowej, jeżeli ktoś z 
państwa chce się z nimi zapoznać, to proszę bardzo. Przedstawiam Państwu również informację w sprawie 
wynajęcia pomieszczeń przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 
 
2. Informacja w sprawie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie i źródeł ich finansowania w latach 1999 - 
2002. 

 
Zarząd zapoznał się z w/w informacją  

 
3. Sprawa zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie opłat oraz spłat 

należności publicznych związanych z restrukturyzacją Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Zarządu: Wicestarosta rozmawiał w tej sprawie z Wicewojewodą, a Poseł na Sejm - Wojciech 
Długoborski z Wojewodą. Czekamy na decyzję Wojewody. Przedstawiam Państwu projekt porozumienia, który 
dotyczy spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Gryfinie. Chcemy się dogadać z wierzycielami w sprawie 
warunków spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Gryfinie. Proszę o zaakceptowanie projektu tego porozumienia.  
 

Zarząd zaakceptował projekt porozumienia w sprawie warunków 
spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
  Protokolant    Członkowie Zarządu: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 


