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Protokół nr 10/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 29 stycznia 2003 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 - 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 23 stycznia 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY.  
1. Sprawa wypowiedzenia umów-zleceń zawartych z radcami prawnymi - 

Zygmuntem Kandulskim i Marianem Ludkiewiczem (druk nr 1/SP/10). 
 

Zarząd przyjął bez uwag propozycje wypowiedzenia umów zleceń 
zawartych z radcami prawnymi - Zygmuntem Kandulskim i Marianem 
Ludkiewiczem 
 
2. Odpowiedź Dyrektora ZRKCH, na pismo Zarządu Powiatu, wyrażające 

zaniepokojenie propozycją obniżenia poziomu finansowania świadczeń 
medycznych dla placówek świadczących usługi z zakresu ochrony 
zdrowia na terenie powiatu (druk nr 2/SP/10). 

 
Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora ZRKCh na pismo 

Zarządu Powiatu, wyrażające zaniepokojenie propozycją obniżenia 
poziomu finansowania świadczeń medycznych dla placówek świadczących 
usługi z zakresu ochrony zdrowia na terenie powiatu. 
 
3. Pisma wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Gryfinie, wzywające Powiat Gryfiński do podjęcia 
uchwały o likwidację zakładu i do zapłaty nieuregulowanych należności i 
propozycja odpowiedzi (druk nr 3/SP/10). 

 
Zarząd przyjął projekt pisma - apelu do wierzycieli SPZZOZ w 

Gryfinie, o zrozumienie trudnej sytuacji i uwzględnienie starań p.o. 
Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie i Zarządu Powiatu Gryfińskiego, 
zmierzających do jak najlepszego załatwienia sprawy tak, aby interes 
wierzycieli nie został naruszony. 
 
4. Sprawa finansowania opłaty restrukturyzacyjnej SPZZOZ w Gryfinie 

(druk nr 4/SP/10).  
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora SPZZOZ w 

Gryfinie w sprawie finansowania I raty opłaty restrukturyzacyjnej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie. 
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Zapoznanie się z ewidencją dotacji oraz wydatków z PFOŚiGW w 

Gryfinie w latach 1999 - 2002 (druk nr 1/WSP/10). 
 

Zarząd zapoznał się z ewidencją dotacji oraz wydatków z PFOŚiGW w 
Gryfinie w latach 1999 - 2002. 
 
2. Informacja o brakujących środkach na wypłatę świadczeń dla rodzin 

zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny 
zastępcze na rok 2003 - zadania własne powiatu (druk nr 2/WSP/10). 

 
Pani D. Bus: Popieram decyzję Starosty, aby wypłacić rodzinom zastępczym zaległe środki i nie dopuszczać do 
powstawania zadłużeń w tym zakresie. 
 

Zarząd przyjął informację nt. brakujących środków na wypłatę 
świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze na rok 2003. 

 
Zarząd przyjął następujące ustalenie: 

Należy zwiększyć wydatki na realizację umów z rodzinami zastępczymi tak, 
aby w lutym 2003 roku wypłacić rodzinom zastępczym zaległości w łącznej 
wysokości 106.639,28 zł. a także znaleźć źródła finansowania zobowiązań z 
tytułu zawartych umów z rodzinami zastępczymi, których niedoszacowanie 
miesięczne wynosi 28.991,59 zł. Począwszy od lutego 2003 roku, bez 
względu na wysokość środków finansowych, przekazywanych przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego, rodziny zastępcze na terenie Powiatu 
Gryfińskiego będą otrzymywały świadczenia w pełnej wysokości 
wynikającej  z umów podpisywanych przez Starostę. W lutym 2003 r. musi 
zatem nastąpić pełna wypłata zaległych świadczeń z 2002 r. oraz bieżąca 
wypłata świadczeń w wysokości 100 % należności. Propozycję montażu 
finansowego związanego z realizacją tych ustaleń przygotuje Skarbnik 
Powiatu na kolejne posiedzenie Zarządu.  
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR o zwiększenie środków na wydatki (zasilenie 

w środki pieniężne) w dziale 853, rozdziale 85304, paragraf 3110 - 
Rodziny zastępcze (druk nr 5/WSP/10). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR o zwiększenie 
środków na wydatki (zasilenie w środki pieniężne) w dziale 853, rozdziale 
85304, paragraf 3110 - Rodziny zastępcze. 
 
3. Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonej przez wizytora ds. 

Rodziny i Nieletnich Sądu Okręgowego w Szczecinie w dniu 15.11.2002 
r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 3/WSP/10). 

 
Wicestarosta: W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.  
 
 Zarząd przyjął informację, dotyczącą kontroli przeprowadzonej 
przez wizytora ds. Rodziny i Nieletnich Sądu Okręgowego w Szczecinie w 
dniu 15.11.2002 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
 
4. Informacja dotycząca kontroli Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku 

Zdroju przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 
15.11.2002 r. (druk nr 4/WSP/10). 

 
Wicestarosta: W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.  
 
 Zarząd przyjął informację, dotyczącą kontroli Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy w 
Szczecinie w dniu 15.11.2002 r. 
 
6. Sprawa udzielenie zaliczki w kwocie 40.390 zł. dla Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (druk nr 6/WSP/10). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego o 
udzielenie zaliczki w kwocie 40.390 zł. dla Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  
 
 Od tego momentu w posiedzeniu wziął udział Pan Bolesław Paulski.  
 
7. Wniosek Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach o przyznanie dotacji na 

zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków", w 2003 r. ze środków 
PFOŚiGW (druk nr 7/WSP/10).  

 
Wicestarosta: Proponuję przyznać im kwotę do 250.000 zł. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Urzędu Miasta i Gminy 
Mieszkowice o przyznanie dotacji na zadanie pn. "Modernizacja 
oczyszczalni ścieków", w 2003 r. ze środków PFOŚiGW. Zarząd przychylił 
się do przyznania kwoty do 250.000 zł., zgodnie z wnioskiem Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
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IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja w sprawie potrzeb remontowo - inwestycyjnych SPZOZ 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/10). 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia w 
sprawie potrzeb remontowo - inwestycyjnych SPZOZ SP w Gryfinie. 
  
2. Projekt planów wieloletnich przebudowy dróg przy udziale środków 

pomocowych z Unii Europejskiej (druk nr 2/WSP-AN/10). 
 
Etatowy Członek Zarządu: Zapoznajcie się Państwo z tym materiałem wrócimy do niego na następnym 
posiedzeniu Zarządu.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Członkowie Zarządu w przyszłym tygodniu obejrzą wszystkie fragmenty dróg 
powiatowych, które zostały ujęte w planie wieloletnim inwestycji przebudowy dróg. Będzie nam towarzyszył 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Proszę przygotować sześć map z zaznaczonymi fragmentami dróg. 
 
Etatowy Członek Zarządu: Przygotowałem dla Członków Zarządu wykaz wykonawców robót zleconych przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie od roku 1999 do 2002. Możecie się Państwo z nim zapoznać. 
 
Pan B. Paulski: Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Radny Ziętek stwierdził, że w jego firmie, 
przedsiębiorstwa które mają kopalnie, są zobowiązane do włączania się w modernizację dróg, z których 
korzystają. Proszę, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, o informację czy podjął rozmowy w tej 
kwestii z firmami korzystającymi np. z dróg Warnice - Stare Łysogórki i Białęgi - Witnica. Jeżeli firmy wyrażą 
chęć współfinansowania modernizacji dróg, niech się określą kwotowo.    
 
V. PION SKARBNIKA. 
1.Wniosek w sprawie umorzenia odsetek SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu 
w Gryfinie za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 225,82 zł. 
(druk nr 1/SK/10). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie umorzenia odsetek 
SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie za nieterminowe regulowanie 
należności w wysokości 225,82 zł. 
 
2. Wniosek i uchwała w sprawie przeniesienia wydatków z paragrafu 4270 
na paragraf 6060 w dziale 853, rozdziale 85318 (druk nr 2/SK/10).  
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeniesienia wydatków z 
paragrafu 4270 na paragraf 6060 w dziale 853, rozdziale 85318. 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do 
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 
dysponentami na rok 2003 (druk nr 1/SE/10). 
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Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do 
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 
dysponentami na rok 2003. 
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI 
1. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie awarii sieci cieplno - 

kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

 
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. 
 
1. Przewodnicząca Zarządu poinformowała Zarząd o powodach konfliktu 

z pracownikami Referatu Kontroli. 
 
2. Zarząd zapoznał się z nowym, poprawionym porządkiem obrad, IV 

sesji  drugiej kadencji Rady Powiatu w Gryfinie, która odbędzie się 29 
stycznia 2003 r. 

 
  Na tym posiedzenie zakończono. 
    

Protokolant   Członkowie Zarządu: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


