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Protokół nr 17/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 26 marca 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. Sprzymierzonych 4. 
 
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 po zapoznaniu się z porządkiem obrad i przyjął go jednogłośnie. 
3. Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął protokół nr 16/II/2003 z 19 marca 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY. 
1. Pisma skierowane do Pani Starosty i Pani Przewodniczącej Rady 

Powiatu z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu (druk nr 
1/SP/17). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Prezes Fundacji prof. Zbigniew Religa zaapelował, do 
przyłączenia się do akcji pod hasłem „Gminy dla serca – polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce”.  
Członek Zarządu D. Bus: Proponuję, by na następnej sesji wystąpić z tym apelem do radnych, każdy z nas 
przeznaczył po 100 zł na ten cel. Jest nas 21,zatem jest szansa na uzyskanie około 2100 zł. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Przekażmy ten materiał Radzie Powiatu, jako materiał 
poglądowy. Niech radni zapoznają się z nim i przy projektowaniu budżetu na następny rok, mogli wyasygnować 
na ten cel jakąś kwotę.    
  

Zarząd zapoznał się z pismami skierowanymi do Pani Starosty i Pani 
Przewodniczącej Rady Powiatu z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w 
Zabrzu. Zarząd postanowił przekazać te materiały, jako materiał 
poglądowy dla radnych. 
 
III. PION WICESTAROSTY. 
 
1. Informacja Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami dotycząca 
propozycji kupna pomieszczeń w Przychodni Nr 1 w Gryfinie przy ul. 
Niepodległości 28 przez Niepubliczny zakład Fizjoterapii (druk nr 2/WSP-
AN/17). 
 
Członek Zarządu B. Paulski: Wydaje mi się, że okres trzyletni na wynajem tych pomieszczeń już mija. Nie 
mam co do tego pewności i prosiłbym o sprawdzenie tych informacji. 
Wicestarosta J. Ruciński: Sprawdzimy tę kwestię. 
 
 Zarząd zapoznał się informacją dotyczącą kupna pomieszczeń w 
Przychodni Nr 1 w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28 przez Niepubliczny 
Zakład Fizjoterapii. Zarząd przyjął ustalenie, że odpowiedź dla 
wnioskodawcy nie będzie odmowna, zaś powrót do tej sprawy nastąpi po 31 
stycznia 2004 roku, czyli po tym kiedy zostanie rozstrzygnięta sprawa 
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restrukturyzacji. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami do sformułowania w tej sprawie odpowiedniego pisma.      
 
2. Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 

działkę nr 197/1 obręb 3 m. Gryfino, przy ul. 1 Maja 31, będącej 
własnością Powiatu, w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych 
rokowaniach (druk nr 2/WSP/17).   

 
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań 

oraz powołał w tej sprawie komisję negocjacyjną w składzie: Eugeniusz 
Niedzielski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Lucyna 
Zawierucha– Zastępca Naczelnika Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
Mieczysława Marzantowicz – Specjalista ds. Gospodarki 
Nieruchomościami. Zarząd, postanowił nie desygnować nikogo z Członków 
Zarządu o tego zespołu. Zarząd ustalił cenę wyjściową do rokowań w 
wysokości 188.075 zł, zaś minimalną 150.000 zł. 
 
3. Wniosek Urzędu Miejskiego w Cedyni o przyznanie dotacji na zadanie 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cedynia”, ze 
środków PFOŚ i GW (druk nr 3/WSP/17).   

 
Przewodnicząca zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem, wniosku w takiej formie jak go 
przedstawiłam, czyli przyznaniu Cedyni 100.000 zł na dokończenie inwestycji zawartej we wniosku ? 
Za – 4 głosy, 
Przeciw – 1 głos, 
Wstrzymało się – 0 głosów.  
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Urzędu Miejskiego w Cedyni o 
przyznanie dotacji na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Cedynia” i postanowił przyznać z PFOŚ i GW, na ten cel 
kwotę 100.000 zł.   
 
4. Wniosek Urzędu Gminy Baniach o przyznanie dotacji na zadanie pn. „ 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swobnica, gm. Banie”, w 
2003 r. ze środków PFOŚ i GW (druk nr 4/WSP/17). 

 
Przewodnicząca zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem, wniosku w takiej formie jak go 
przedstawiłam, czyli przyznaniu Baniom 150.000 zł z PFOŚ i GW oraz 50.000 zł na zasadzie promesy po 
podjęciu w kwietniu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie na dokończenie inwestycji zawartej we wniosku ? 
Za – 4 głosy, 
Przeciw – 1 głos, 
Wstrzymało się – 0 głosów.  
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Urzędu Gminy w Baniach o 
przyznanie dotacji na zadanie pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Swobnica, gm. Banie” i postanowił przyznać na ten cel z 
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PFOŚ i GW kwotę 150.000 zł. oraz promesę w kwocie 50.000 zł, po podjęciu 
przez Radę Powiatu uchwały w tej sprawie.  

 
5. Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na nieodpłatne wynajęcie garażu 

dla samochodu marki Ford Transit na terenie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie (druk nr 5/WSP/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący wyrażenia zgody na 

nieodpłatne wynajęcie garażu dla samochodu marki Ford Transit na 
terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.     
 
IV.    PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Propozycja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i 

Rolnictwa w/s rozdziału środków finansowych określonych w planie 
PFOŚ i GW w Gryfinie na 2003 r. w ramach zadania „Edukacja 
ekologiczna”    (druk nr 1/WSP-AN/17). 

 
Zarząd zatwierdził propozycję Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w/s rozdziału środków PFOŚ i GW w 
ramach zadania „Edukacja ekologiczna”. W pozycji ósmej postanowił 
zmniejszyć kwotę z 59.731 zł do 58.731 zł (Dom Pomocy Społecznej w 
Nowym Czarnowie) i wygospodarowaną kwotę 1.000 zł, Zarząd postanawia 
przeznaczyć na realizację wniosku szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody 
w Babinku.  

 
2. Wniosek w sprawie wdrożenia podwyżek dla pracowników 

pedagogicznych oraz administracji i obsługi w szkołach i placówkach od 
1 stycznia 2003 r. (druk nr 2/WSP-AN/17). 

 
Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek w sprawie wdrożenia podwyżek 

dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w szkołach i 
placówkach od dnia 1 stycznia 2003 r.  

 
3. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w sprawie dofinansowania projektu „XLVIII spotkanie młodzieży 
szkolnej z Gimnazjum w Cottbus i ZSP Nr 2 z Gryfina” (druk nr 
3/WSP-AN/17). 

 
Zarząd zaakceptował wniosek w sprawie dofinansowania projektu 

„XLVIII spotkanie młodzieży szkolnej z Gimnazjum w Cottbus i ZSP Nr 2 
z Gryfina i postanowił przeznaczyć na ten cel 1.500 zł z Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki. 
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4. Informacja o najmie sal lekcyjnych w budynkach szkół publicznych 
prowadzonych przez samorząd powiatu gryfińskiego osobom 
prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 
oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie (druk nr 4/WSP-AN/17).   

 
Zarząd przyjął do wiadomości informację, o najmie sal lekcyjnych w 

budynkach szkół publicznych prowadzonych przez samorząd powiatu 
gryfińskiego osobom prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach 
szkół publicznych oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie.  

 
5. Informacja o zasadach naliczania i przekazywania dotacji z budżetu 

powiatu gryfińskiego, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół 
publicznych w latach 2002,2003 (druk nr 5/WSP-AN/17). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą zasad naliczania i 

przekazywania dotacji z budżetu powiatu gryfińskiego, szkołom  
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych w latach 2002,2003.  
 
6. Wniosek w sprawie dofinansowania Mistrzostw Polski Karate WKF 

organizowanych w Gryfinie w dniu 12.04.2003 r. przez UKS 
„KAMIKAZE” Gryfino i Gryfiński Klub Karate (druk nr 6/WSP-
AN/17). 

 
Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie dofinansowania 

Mistrzostw Polski Karate WKF organizowanych w Gryfinie w dniu 
12.04.2003 r. przez UKS „KAMIKAZE” Gryfino i Gryfiński Klub Karate, 
przeznaczając na ten cel kwotę 1.500 zł ze środków przeznaczonych na 
promocję Powiatu Gryfińskiego. 

 
7. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w sprawie 

ufundowania nagród na XXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego – eliminacje powiatowe (druk nr 7/WSP-AN/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji w 

Gryfinie w sprawie ufundowania nagród na XXVI Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – eliminacje powiatowe i postanowił 
przeznaczyć na ten cel 300 zł ze środków przeznaczonych na promocję. 
 
8. Wniosek w sprawie zapłaty kwoty w wysokości 5.669,89 zł jako różnicy 

wynikającej z zaakceptowanego przez Zarząd wniosku na wykonanie 
robót dodatkowych w SOSW w Chojnie (druk nr 8/WSP-AN/17). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zapłaty kwoty w 
wysokości 5.669,89 zł jako różnicy wynikającej z zaakceptowanego przez 
Zarząd wniosku na wykonanie robót dodatkowych w SOSW w Chojnie.   

 
V. PION SKARBNIKA 
1. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzony na  

dzień 31.12.2002 r. (druk nr 1/SK/17). 
 

Zarząd zaakceptował bilans z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
sporządzony na dzień 31.12.2002 r. 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie lokowania wolnych środków znajdujących 

się na rachunku bieżącym oraz rachunku Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 2/SK/17). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie lokowania wolnych 
środków znajdujących się na rachunku bieżącym oraz rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej ? 
Za – 5 głosów, 
Przeciw – 0 głosów, 
Wstrzymało się – 0 głosów 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie lokowania wolnych środków 
znajdujących się na rachunku bieżącym oraz rachunku Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarząd przyjął, iż 
odsetki od lokaty z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, stanowić będą dochody Powiatu, co jest zgodne ze 
stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w 

jednostkach organizacyjnych Powiatu (druk nr 3/SK/17). 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie harmonogramu 
dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu ? 
Za – 5 głosów, 
Przeciw – 0 głosów, 
Wstrzymało się – 0 głosów 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie harmonogramu dochodów i 
wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/SK/17). 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 ? 
Za – 5 głosów, 
Przeciw – 0 głosów, 
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Wstrzymało się – 0 głosów 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003, w związku z otrzymaniem dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej darowizn i dotacji oraz 
błędnym zaklasyfikowaniem dochodów z tytułu sprzedaży budynków 
stanowiących mienie powiatu.  
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu (druk nr 5/SK/17). 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu ? 
Za – 5 głosów, 
Przeciw – 0 głosów, 
Wstrzymało się – 0 głosów 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu, która dotyczy 
dofinansowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Gryfinie w wysokości 5.000 zł z rezerwy ogólnej.  

 
VI. PION SEKRETARZA 
1. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na prowadzenie obsługi 

prawnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/SE/17). 
 

Zarząd zatwierdził wyniki przetargu w sprawie świadczenia usług 
prawnych na rzecz powiatu gryfińskiego. W trybie zapytania o cenę została 
wybrana kancelaria prawna Pana Mecenasa Mariana Ludkiewicza w 
Pyrzycach.  

  
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Informacja p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotycząca, rozmowy 
odbytej z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawach 
dotyczących SPZZOZ. 

 
Informacja i wyjaśnienia Starosty, dotyczące zawierania przez dyrektorów 

szkół publicznych, umów ze szkołami niepublicznymi oraz zarządców 
nieruchomościami, w których istnieje trwały zarząd. Starosta przedstawiła, jaka 
jest podstawa prawna dotycząca tej sprawy.  

 
 Zarząd przyjął do wiadomości informację, złożoną przez Starostę 
oraz ustalił, iż uporządkowaniem sytuacji w tej sprawie zajmie się 
Wicestarosta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
Skarbnik oraz Etatowy Członek Zarządu.  
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Informacja, dotycząca zaciągnięcia kredytu na spłatę zadłużenia 
SPZZOZ (w ramach restrukturyzacji oddłużenia), w związku z 
wykonywaniem uchwały Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w tej 
materii. Skarbnik powiatu, zaznaczyła, że do zaciągnięcia kredytu 
potrzebne są podpisy co najmniej 2 członków Zarządu, upoważnionych w 
drodze uchwały Zarządu.  

Uchwałę, w tej sprawie Zarząd podejmie na najbliższym posiedzeniu.   
 
Na tym posiedzenie zakończono.     

 
 
 
       Protokolant                                                        Członkowie Zarządu: 
 
 

                     1. 
 
       2. 
 
       3. 
 
       4. 
 
       5. 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 


