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Protokół nr 21/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 15 kwietnia 2003 r. w godzinach od 1600 do 1830 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. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).      
3. Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął protokół nr 20/II/2003 z 09 kwietnia 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY. 
1. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ na temat pism przesłanych do 

Kancelarii Adwokackiej „Wódkiewicz – Sosnowski” oraz wierzycieli 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/21). 

 
Zarząd, zapoznał się z pismami p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 

przesłanymi do Kancelarii Adwokackiej „Wódkiewicz – Sosnowski” oraz 
wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie.     
 
III.    PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja PCPR dotycząca wykazu podmiotów nie zaliczonych do 

sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu (druk nr 
1/WSP/21). 

 
Zarząd, zapoznał się z informacją PCPR, dotyczącą wykazu 

podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 
realizujących zadania powiatu.   

 
2. Informacja PCPR dotycząca działalności za I kwartał 2003 r. 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie  
(druk nr 2/WSP/21). 

 
 Zarząd, przyjął do wiadomości informację PCPR dotyczącą 
działalności za I kwartał 2003 r. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gryfinie.      
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

umorzenia wierzytelności wynikającej z opłat czynszu dzierżawnego za 
część działki nr 21/34, na której usytuowany jest kiosk „Prasa- Książka-
Ruch”, przy ulicy 9 Maja 8 (Przychodnia Nr 2 – „Górny Taras”) (druk 
nr 3/WSP/21). 
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Bolesław Paulski przeciwny pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku, który uważa 
że powinno się zorganizować przetarg na ten teren. Według niego, kolejne 
umarzanie wierzytelności za dzierżawę przynosi korzyści powiatowi 
gryfińskiemu. 
      

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przychyleniem się do wniosku dotyczącego 
umorzenia wierzytelności wynikającej z opłat czynszu dzierżawnego za część działki nr 21/34, na której 
usytuowany jest kiosk „Prasa - Książka - Ruch”, przy ulicy 9 Maja 8 (Przychodnia Nr 2 – „Górny Taras) ? 
Za – 4 głosy, 
Przeciw – 1 głos (Członek Zarządu Bolesław Paulski)  
Wstrzymało się – 0 głosów. 

 
 Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i postanowił umorzyć wierzytelności w 
kwocie 276 zł + 22% VAT wynikającej z opłat czynszu dzierżawnego za 
część działki nr 21/34, na której usytuowany jest kiosk „Prasa- Książka- 
Ruch”, przy ulicy 9 Maja 8 (Przychodnia Nr 2- „Górny Taras”).    
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wygaszenia trwałego zarządu 

DPS w Trzcińsku – Zdroju nad nieruchomością zabudowaną, oznaczoną 
numerem działki 131/2 o pow. 86 m2, stanowiącą własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/21). 

 
Według Bolesława Paulskiego wygaszenie  trwałego zarządu DPS w Trzcińsku 
– Zdroju leży w kompetencji Starosty , a nie Zarządu).   
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w/s wygaszenia 
trwałego zarządu DPS w Trzcińsku – Zdroju nad nieruchomością zabudowaną, oznaczoną numerem działki 
131/2 o pow. 86 m2, stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego ?     
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osób.(Członek Zarządu Bolesław Paulski) 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s wygaszenia trwałego zarządu DPS w 
Trzcińsku – Zdroju nad nieruchomością zabudowaną, oznaczoną numerem 
działki 131/2 o pow. 86 m2 stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
5. Wniosek w/s przesunięcia terminu płatności raty rocznej z tytułu 

nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (obiekt przy ul. 
Bolesława Chrobrego 52) (druk nr 5/WSP/21).  

 
Bolesław Paulski jest przeciwny przesunięciu drugiej raty opłaty rocznej z tytułu 
nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (obiekt przy ul. 
Bolesława Chrobrego 52) do 31 lipca 2003 r. i za oddaleniem wniosku Pani 
Joanny Kostrzewy właścicielki NZOZ „Chrobry”. 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przychyleniem się do wniosku dotyczącego przesunięcia 
terminu płatności raty rocznej z tytułu nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (obiekt przy ul. 
Bolesława Chrobrego 52) ? 
Za – 4 głosy, 
Przeciw – 1 głos,(Członek Zarządu – Bolesław Paulski) 
Wstrzymało się – 0 głosów. 
 
 Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek w/s przesunięcia terminu 
płatności raty rocznej  w wysokości 13 961, 68 zł z tytułu nabycia 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (budynek przy ul. Bolesława 
Chrobrego 52) do 31 lipca 2003 r.    
     
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

wymianę okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV 
w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie (druk nr 
1/WSP-AN/21). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za zatwierdzeniem Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na wymianę okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w placówkach 
podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie ?   
Za – 5 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób               
 

Zarząd, zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
wymianę okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w 
placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.  
 
2. Wniosek Europejskiego Domu – Oddział w Szczecinie w/s 

dofinansowania Międzynarodowej Konferencji „Zrozumieć 
społeczeństwo. Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i 
gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej” (druk nr 
2/WSP-AN/21). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku Europejskiego Domu – Oddział w 
Szczecinie w/s dofinansowania w kwocie 500 zł Międzynarodowej Konferencji „Zrozumieć społeczeństwo. 
Szanse i zagrożenia w sferze mentalności, kultury i gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii 
Europejskiej ?     
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek Europejskiego Domu – 
Oddział w Szczecinie w/s dofinansowania Międzynarodowej Konferencji 
„Zrozumieć społeczeństwo. Szanse i zagrożenia mentalności, kultury i 
gospodarki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej” i postanowił 
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przeznaczyć na ten cel 500 zł ze środków, których dysponentem jest 
Sekretarz Powiatu (promocja Powiatu). 

 
3. Informacja Etatowego Członka Zarządu Powiatu na temat rozmów z 

Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w/s remontu ulic Mieszka I i 
Słowackiego oraz ewentualnej relokacji Zespołu Szkól Specjalnych w 
Gryfinie do Nowego Czarnowa (druk nr 3/WSP-AN/21). 

 
Realizując ustalenia z Zarządu Powiatu Członek Zarządu Powiatu Adam 

Nycz poinformował, że spotkał się, w obecności Wicestarosty Józefa 
Rucińskiego, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, przedstawicieli 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino 
Panem Henrykiem Piłatem oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji UM i G w 
Gryfinie – Krystyną Klimek .  

 w sprawie ulicy Mieszka I w Gryfine Burmistrz Gryfina zobowiązał się, że 
do końca bieżącego roku wyasygnuje środki na wykonanie dokumentacji 
potrzebnej na rozpoczęcie remontu tej ulicy (droga powiatowa). 
Poinformowano, Burmistrza, iż Zarząd Powiatu rozpatrzy możliwość 
udziału w kosztach remontu tej ulicy w 2004 r. przy założeniu, że 50 % 
środków na remont tej ulicy będzie pochodziło ze środków samorządu 
powiatowego, zaś pozostałe 50 % ze środków gminy Gryfino.  

 w sprawie ulicy Słowackiego w Gryfinie: z punktu widzenia samorządu 
powiatowego remont tej drogi jest niemożliwy ze względu na brak 
środków finansowych w tegorocznym budżecie. Na terenie powiatu są 
drogi, które wymagają szybszego remontu chociażby droga powiatowa w 
Bartkowie (gm. Gryfino). Tę propozycję należy zgłosić do Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego i uwzględnić w harmonogramie działań 
inwestycyjnych powiatu na kolejne lata.   

 Relokacja Zespołu Szkół Specjalnych do Nowego Czarnowa jest 
niemożliwa z tego względu, iż budynki w których miałaby się ona 
(zdaniem Burmistrza Gryfina) znajdować w przyszłości, należą do 
samorządu województwa zachodniopomorskiego. Powiat nie może 
decydować o dyspozycji nieruchomościami, których nie jest właścicielem.     

 
Zarząd, przyjął informację Etatowego Członka Zarządu Powiatu 

dotyczącą rozmów w sprawach inwestycji na drogach powiatowych 
Mieszka I i Słowackiego w Gryfinie oraz ewentualnej relokacji Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie. W sprawie remontu ulicy Mieszka I w 
Gryfinie Zarząd zobowiązuje do dalszych rozmów w tej sprawie Członka 
Adama Nycza.  

W sprawie ulicy Słowackiego w Gryfinie, Zarząd nie widzi możliwości 
przeprowadzenia remontu tej drogi w ciągu najbliższych dwóch lat. 
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Jednakże Zarząd, postanowił wprowadzić remont tej drogi jako zadanie 
inwestycyjne do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.  

Jeżeli chodzi o relokację Zespołu Szkół Specjalnych do Nowego 
Czarnowa, Zarząd nie widzi możliwości dokonania tej relokacji na 
warunkach zaproponowanych przez Burmistrza Gryfina (pismo w tej 
sprawie stanowi załącznik do protokołu), gdyż miałaby ona nastąpić do 
budynku będącego w gestii samorządu województwa 
zachodniopomorskiego. Jednakże, Zarząd Powiatu będzie poszukiwać 
innych rozwiązań związanych z relokacją Zespołu Szkół Specjalnych np. do 
budynku byłych warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz jest gotowy do rozmów 
związanych z tą sprawą.                 

           
V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja o złożonych wnioskach przez jednostki organizacyjne 

Powiatu o dofinansowanie ich budżetów w 2003 r. (druk nr 1/SK/21). 
 

Zarząd, przyjął do wiadomości informację o wnioskach złożonych 
przez jednostki organizacyjne Powiatu o dofinansowanie ich budżetów na 
2003 r. i zdecydował, dokonać oceny zasadności zwiększenia budżetów po 
przedstawieniu szczegółowej analizy budżetów wszystkich jednostek 
organizacyjnych, dokonaniu analizy realizacji dochodów własnych, 
subwencji, dotacji oraz realizacji wydatków przez jednostki organizacyjne 
po I półroczu roku 2003.    
 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Gryfińskiego.  
 

Zarząd, omówił materiały na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
Zarząd, zdecydował wycofać z porządku obrad projekt uchwały w/s 
określenia funkcji, z którymi może się łączyć dostęp do informacji o 
klauzuli tajności „Poufne” na szczeblu Rady Powiatu, ze względu na brak 
podstaw prawnych do jej podjęcia wyrażony w formie opinii prawnej  

    
2.   Wniosek UKS „Biały Pion” w/s objęcia Patronatem Honorowym oraz 
ufundowanie nagród na IV Otwarty Międzynarodowy Turniej Szachowy  
(druk nr 1/SE/21). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przychyleniem się do wniosku UKS „Biały Pion” 
dotyczącego objęcia Patronatem Honorowym oraz ufundowania nagród na IV Otwarty Międzynarodowy Turniej 
Szachowy ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek UKS „Biały Pion” w/s objęcia 

Patronatem Honorowym oraz ufundowania nagród na IV Otwarty 
Międzynarodowy Turniej Szachowy i postanowił przeznaczyć na ten cel 150 
zł ze środków, których dysponentem jest Sekretarz Powiatu (promocja 
powiatu).      
    
VII. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Chciałbym odpowiedzieć na pytania zadane mi na poprzednim 
posiedzeniu zarządu. Czy osoba z poza szkoły może pełnić obowiązki p.o. dyrektora ? Odpowiedź brzmi, że 
zgodnie z ustawą nie może. Jeśli chodzi o pełnienie obowiązków dyrektora SOSW w Chojnie przez panią 
Zdzisławę Korbę to, zgodziła się ona pełnić obowiązki dyrektora do czasu wyłonienia nowego kandydata.         
 

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

                       Członek Zarządu             - Józef Ruciński     _________________ 

     Członek Zarządu             - Adam Nycz         _________________ 

                                Członek Zarządu             - Danuta Bus          _________________ 

                       Członek Zarządu             - Bolesław Paulski _________________ 


