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Protokół nr 19/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 02 kwietnia 2003 r. w godzinach od 1000 do 1210 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 17/II/2003 z 16 marca 2003 r. oraz protokół nr 

18/II/2003 r.  
 
I. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, 

dotyczący programu naprawczego DPS w Trzcińsku – Zdroju w 2002 r. 
zatwierdzenia opracowanego projektu „Koncepcji rozbudowy i 
modernizacji” budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w 
Trzcińsku - Zdroju (druk nr 1/WSP/19). 

 
Członek Zarządu B. Paulski: Została opracowana dokumentacja w/s realizacji programu naprawczego w DPS 
w Trzcińsku – Zdroju, ale nie zatwierdzajmy jej na tym posiedzeniu. Najpierw zapoznajmy się z tym 
dokumentem, a zatwierdźmy.  
Członek Zarządu D. Bus: Proponuję, aby wszystkie osoby, które chcą się zapoznać z koncepcją rozbudowy 
niech  zapoznają się z nią w ciągu tygodnia; wrócimy do tej sprawy na następnym posiedzeniu Zarządu. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Wnioskodawca, proponuje dwie wersje. Pierwsza to jest 
modernizacja istniejącego budynku, druga zaś rozbudowa. My mamy się opowiedzieć, za którąś z nich. To jest 
temat do dyskusji.  
Członek Zarządu J. Ruciński: To jest temat do dyskusji na następnym posiedzeniu Zarządu. Dziś tylko 
rozliczmy się z zadania, które zostało powierzone dyrektorowi DPS czyli zrobienie dokumentacji w tej sprawie.      
 

Zarząd, przełożył sprawę zaakceptowania wniosku dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia 
opracowanego projektu „Koncepcji rozbudowy i modernizacji” budynku 
głównego DPS na kolejne posiedzenie Zarządu. Wicestarosta przygotuje, 
materiały poglądowe, w postaci rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 15.09.2000 r. w sprawie standaryzacji usług w Domach 
Pomocy Społecznej oraz przygotuje jako materiał poglądowy, do wglądu, 
dla Członków Zarządu projekt prac modernizacyjnych w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.     
 
2. Wniosek w sprawie opinii Zarządu Powiatu dot. zaliczenia działek nr 34, 

41/1, 42, 43, 44, 45/1, 61/1, 62/2, 60, 82, 81, 94 położonych w obrębie nr 3 
m. Mieszkowice do kategorii dróg gminnych (druk nr 2/WSP/19). 
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Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek Burmistrza Mieszkowic o 
wydanie opinii dotyczącej zaliczenia działek nr 34, 41/1, 42, 43, 44, 45/1, 
61/1, 62/2, 60, 82, 81, 94 do kategorii dróg gminnych oraz propozycję pisma 
wraz z opinią.   
    
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia o 40% wartości nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 150/2 obręb 3 m. Gryfino, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego wystawionej na sprzedaż w drodze 
przetargu nieograniczonego (druk nr 3/WSP/19).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia o 40% 
wartości nieruchomości oznaczonej numerem działki 150/2 obręb 3 m. Gryfino, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego wystawionej na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób   
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie obniżenia o 40% wartości 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 150/2 obręb 3 m. Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego wystawionej na sprzedaż w 
drodze przetargu nieograniczonego. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie realizacji zadań ze 

środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie przez Powiatowy Zarząd Dróg (druk nr 4/WSP/19).    

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie przez Powiatowy Zarząd Dróg ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymał się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gryfinie przez Powiatowy Zarząd Dróg.   
 
III.    PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s programu 

poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych (druk nr 1/WSP-
AN/19). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w/s programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
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2. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, dotycząca wspólnej 
realizacji, wraz z Gminą Gryfino, przebudowy ulic Słowackiego i 
Mieszka I w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/19). 

 
Po zapoznaniu się z informacją Zarząd, postanowił upoważnić Członka 

Zarządu Adama Nycza do odbycia, spotkania z Burmistrzem Gryfina, 
Prezesem „Spółdzielni Regalica” oraz z przedstawicielem Generalnej 
Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad w sprawie możliwości współrealizacji 
i współfinansowania inwestycji na drodze powiatowej – ul. Mieszka I.     
 

Jeżeli chodzi o ul. Słowackiego to, w sprawie jej przebudowy, również 
Członek Zarządu Pan Adam Nycz spotka się z Burmistrzem Gryfina, w 
obecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.  
 
3. Wniosek Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców 

Pracy w Rowie/Trzcińsku – Zdroju o dofinansowanie projektu: 
”Obchody 45 – lecia OHP” (druk nr 3/WSP_AN/19). 

 
Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek Centrum Kształcenia i 

Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Rowie/Trzcińsku – Zdroju o 
dofinansowanie projektu: „Obchody – 45 lecia OHP” i postanowił 
przeznaczyć na ten cel 300 zł ze środków, których dysponentem jest 
Sekretarz Powiatu.   

 
4. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zamianę urządzeń w kotłowni 

gazowej przy ul. Szczecińskiej 21 z kotłów firmy Strebel EGA 9 A na 
kotły firmy De Dietrich DTG 220-10 o porównywalnych parametrach 
(druk nr 4/WSP-AN/19). 

 
Zarząd, wyraził zgodę na zamianę urządzeń w kotłowni gazowej przy ul. 

Szczecińskiej 21 z kotłów firmy Strebel EGA 9 A na kotły firmy De Dietrich 
DTG 220-10 o porównywalnych parametrach, pod warunkiem, że różnica 
w cenie zostanie poniesiona przez wykonawcę zadania czyli 
przedsiębiorstwo „EKOREM” Sp. z o. o. z Włocławka i nie będzie obciążać 
zlecającego.  
 
IV. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych o 

udzielenie pomocy w organizacji uroczystości związanych z 58 rocznicą 
forsowania Odry (druk nr 1/SE/19). 

 
Zarząd, wyraził zgodę na dofinansowanie uroczystości związanych z 58 

rocznicą forsowania Odry, organizowanych przez Związek Kombatantów 
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RP i Byłych Więźniów Politycznych i postanowił przeznaczyć na ten cel 
1000 zł – sfinansowanie przygotowania grochówki  żołnierskiej oraz na  
sfinansowanie wynajmu autobusu w kwocie nie wyższej niż 800 zł. 
Dofinansowanie to, będzie pochodzić ze środków promocji powiatu.       
 
VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zakończenia 

pierwszego etapu restrukturyzacji zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie. 
 

Zarząd, zapoznał się z informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
w sprawie zakończenia pierwszego etapu restrukturyzacji zobowiązania 
SPZZOZ w Gryfinie. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokolant     
 
 
 
                       Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre _________________ 

                       Członek Zarządu             - Józef Ruciński     _________________ 

     Członek Zarządu             - Adam Nycz         _________________ 

                                Członek Zarządu             - Danuta Bus          _________________ 

                       Członek Zarządu             - Bolesław Paulski _________________ 
 
 
 


