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Protokół nr 23/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 30 kwietnia 2003 r. w godzinach od 1230 do 1430 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 został uzupełniony o dodatkowe zagadnienie prezentowane w pionie skarbnika powiatu, a 

następnie przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).      
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 21/II/2003 z 15 kwietnia 2003 r. oraz protokół nr 22/II/003 r. z 23 

kwietnia 2003 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Pismo od właścicielki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„Chrobry” w Gryfinie Pani Joanny Kostrzewy w/s wyrażenia zgody na 
powstanie przy NZOZ „Chrobry” poradni uzależnień od alkoholu (druk 
nr 1/SP/23). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku dot. wyrażenia zgody na 
powstanie poradni uzależnień od alkoholu przy NZOZ „Chrobry”, którego właścicielką jest Pani Joanna 
Kostrzewa ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 
Zarząd, zapoznał się z pismem Pani Joanny Kostrzewy, właścicielki 

NZOZ „Chrobry” w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na powstanie przy jej 
NZOZ –poradni zajmującej się problematyką uzależnień od alkoholu. 

Zarząd, wyraził zgodę na utworzenie poradni od uzależnień od alkoholu 
przy NZOZ „Chrobry” w Gryfinie, której właścicielką jest Pani Joanna 
Kostrzewa. 

 
2. Pismo do Zarządu Powiatu w Gryfinie od „Gryfmed - Serwis” z Gryfic 

w/s udzielenia informacji w jakim trybie Starostwo zamierza spłacić 
zadłużenie SPZZOZ (druk nr 2/SP/23). 

 
Zarząd, zaakceptował propozycję pisma p.o. dyr. SPZZOZ w Gryfinie 

do „Gryfmed – Serwis” z Gryfic dotyczącego, udzielenia informacji o 
możliwościach spłaty jego wierzycieli.  
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3. Opinia radcy prawnego do skargi GOZM „ZARYS” Sp. z o.o. (druk nr 

3/SP/23). 
 

Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego do skargi GOZM 
„ZARYS” sp. z o. o. na Powiat Gryfiński.    

         
III.    PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia 

zgody na wymianę złącza kablowego przy budynku szpitala, oraz na 
ułożenie linii kablowej 0,4 KV dla zasilania szpitala, przechodzącej przez 
działkę  nr 162/1 i 167/3, położoną w obrębie nr 3 m. Gryfino, będących 
własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/WSP/23). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku Naczelnika Gospodarki 
Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na wymianę złącza kablowego przy budynku szpitala, oraz na ułożenie 
linii kablowej 0,4 KV dla zasilania szpitala, przechodzącej przez działkę  nr 162/1 i 167/3, położonej w obrębie 
nr 3 m. Gryfino, będących własnością Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd wyraził zgodę na wymianę złącza kablowego przy budynku 
szpitala oraz linii kablowej 0,4 KV dla zasilania szpitala, przechodzącej 
przez działkę nr 162/1 i 163/3, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, 
będących własnością Powiatu Gryfińskiego.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wygaszenia trwałego zarządu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z/s w Baniach nad 
nieruchomością niezabudowaną oznaczona nr działki 45/2 o pow. 7m2, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/23). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z/s w Baniach nad nieruchomością niezabudowaną oznaczona nr działki 
45/2 o pow. 7m2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z/s w Baniach nad nieruchomością 
niezabudowaną oznaczona nr działki 45/2 o pow. 7m2, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
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3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Baniach nad nieruchomością 
niezabudowaną oznaczoną nr działki 152/2 o pow. 166 m2 stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/WSP/23).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wygaszenia trwałego 
zarządu Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Baniach nad nieruchomością niezabudowaną oznaczoną nr działki 
152/2 o pow. 166 m2 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Baniach nad nieruchomością 
niezabudowaną oznaczoną nr działki 152/2 o pow. 166 m2 stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego.     
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Notatka służbowa z narady w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w/s 

ulicy Mieszka I w Gryfinie oraz ulic Słowackiego i Łużyckiej w 
Gryfinie. (druk nr 1/WSP-AN/23). 

 
Zarząd zapoznał się notatką służbową z narady w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Gryfinie w/s ulicy Mieszka I oraz ulic Słowackiego i Łużyckiej w 
Gryfinie.  

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował wszystkich, iż władze 
Miasta i Gminy Gryfino zaproponowały przekazanie samorządowi 
powiatowemu gminnych ulic Kołłątaja oraz Kolejowej w Gryfinie. Zaznaczył 
on, że drogi te są w dobrym stanie, jednakże przekazanie tych dróg może 
nastąpić po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta  Gminy Gryfino oraz po 
zasięgnięciu opinii Marszałka województwa zachodniopomorskiego, a także 
zarządów powiatów sąsiadujących z powiatem gryfińskim. Etatowy Członek 
Zarządu Adam Nycz stwierdził, że prace nad porozumieniem trwają i będzie 
ono gotowe w maju. 

       
2. Wniosek Prezesa UKS „Zieloni” z/s w Zielinie pana Krzysztofa 

Karolaka w/s dofinansowania projektu VIII Edycja „Ligi Piłkarskiej 
Uczniowskich Klubów Sportowych ” (druk nr 2/WSP-AN/23). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku Prezesa UKS „Zieloni” z/s w 
Zielinie pana Krzysztofa Karolaka w/s dofinansowania w kwocie 500 zł projektu VIII Edycja „Ligi Piłkarskiej 
Uczniowskich Klubów Sportowych” ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek prezesa UKS „Zieloni” z/s w 
Zielinie pana Krzysztofa Karolaka w/s dofinansowania projektu VIII 
Edycja „Ligi Piłkarskiej Uczniowskich Klubów Sportowych” i postanowił 
przeznaczyć na ten cel 500 zł ze środków, których dysponentem jest 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Wniosek dyrektor PCPR w/s przeniesienia środków budżetowych 

między paragrafami w rozdziale dot. Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie (druk nr 1/SK/23). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku dyrektor PCPR w/s przeniesienia 
środków budżetowych między paragrafami w rozdziale dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektor PCPR w/s 
przeniesienia środków budżetowych między paragrafami w rozdziale dot. 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.    
    
VI. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
 

 Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że w ubiegłym 
tygodniu została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 a Gimnazjum w Gartz. Umowa ta, normuje 
współpracę między tymi dwoma placówkami oświatowymi. Ponadto 
poinformował, że we wrześniu br. będzie przeprowadzony nabór do obu 
tych placówek, w których będą klasy dwujęzyczne. Uczniowie będą mieli 
możliwość zdawania matury w Niemczech, a także w Polsce - jeżeli złożą w 
tej sprawie wniosek. 
 

 Starosta Ewa De La Torre poinformowała, że wpłynęło do niej pismo ze 
szkoły w Casekow. W piśmie tym władze szkoły wyrażają chęćudzielenia 
pomocy rzeczowej Domowi Dziecka w Binowie. 
 

 Starosta Ewa De La Torre poinformowała Zarząd, że otrzymała dnia 
30.04.2003 r. pismo z dnia 31.03.2003 r. adresowane do przewodniczącej 
Rady Powiatu – Lidii Pięty (data otrzymania 31.03.2003 r.), w którym 
członek Zarządu Bolesław Paulski składa rezygnację - w związku z 
niemożnością łączenia funkcji prezesa gminnej spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Chojnie i członkostwem w radzie nadzorczej innej Spółdzielni 
– z funkcją członka Zarządu Powiatu, co wynika z obowiązujących 
przepisów. Starosta poinformowała członków zarządu, że dnia 16.04.2003 r. 
na jej wniosek odbyło się spotkanie w składzie : przewodnicząca Rady 
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Powiatu Lidia Pięta, członek zarządu Danuta Bus oraz członek zarządu 
Bolesław Paulski. Na spotkaniu tym Starosta poinformowała zebranych, że    
z obowiązujących przepisów wynika zakaz łączenia w/w funkcji. Bolesław 
Paulski wyraził wówczas wątpliwość co do takiej interpretacji przepisów 
powołując się na opinię prawną swego radcy prawnego. Wobec zgłoszonych 
wątpliwości, dnia 16.04.2003 r. Starosta zaproponowała konfrontację opinii 
prawników – pochodzących z kilku źródeł.  
Dnia 30.04.2003 r. na posiedzeniu zespołu w składzie: przewodnicząca 
Rady Powiatu Lidia Pięta, Członek Zarządu Bolesław Paulski, Członek 
Zarządu Danuta Bus – starosta przedstawiła cztery opinie prawne: 

1. Biura Prawnego – radcy prawnego Mariana Ludkiewicza, 
2. Biura Prawnego – radcy prawnego Elżbiety Grzybkowskiej, 
3. Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru                     

z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Barbary 
Gebel, 

4. Dyrektora Biura Prawnego w Urzędzie Miejskim w Szczecinie 
– dr Stanisława Kaliny. 

Wszystkie opinie jednoznacznie stwierdzają, że w zaistniałym stanie 
faktycznym nie istnieje możliwość łączeni cytowanych wyżej funkcji. 
Członek Zarządu – Bolesław Paulski nie przedstawił własnej opinii prawnej 
w tej sprawie. 
Wobec powyższego – odczytano treść rezygnacji członka Zarządu 
Bolesława Paulskiego. Postanowiono przedstawić rezygnację z projektem 
uchwały wraz z uzasadnieniem na najbliższej sesji Rady Powiatu 
planowanej na dzień 28.05.2003 r.  
Załączniki do protokołu zarządu stanowią: 
Nr 3 – rezygnacja z funkcji członka Zarządu, 
Nr 4, 5, 6, 7 – opinie prawne opracowane na wniosek Starosty.           

 
 

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 _________________ 


