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Protokół nr 24/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 07 maja 2003 r. w godzinach od 1200 do 1400 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).      
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 23/II/2003 z 30 kwietnia 2003 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Pisma wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 1/SP/24). 
 

Zarząd, zapoznał się z pismami wierzyciela Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie tj. pismem Kancelarii 
Adwokackiej Marka Łuczkiewicza, który występuje w imieniu mocodawcy 
tj. spółki z o. o. „ZARYS” z siedzibą w Zabrzu.  
         
III.    PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii do ”Planu 

Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim” (druk 
nr 1/WSP/24). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opinii do „Planu 
Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim” ? 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie opinii do „Planu Gospodarki 
Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim”.    
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w składzie 
zaproponowanym w załączniku (druk nr 1/WSP-AN/24). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w składzie zaproponowanym w załączniku ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie w składzie zaproponowanym w 
załączniku. 

       
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chojnie w składzie 
zaproponowanym w załączniku (druk nr 2/WSP-AN/24). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 
Chojnie w składzie zaproponowanym w załączniku ? 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Chojnie w składzie zaproponowanym w załączniku. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Zespołu 

Koordynacyjnego do Spraw WPI oraz zatwierdzenia kryteriów 
punktowania zadań WPI, wag priorytetów inwestycyjnych do WPI , 
wzoru druku wniosku inwestycyjnego (druk nr 3/WSP-AN/24). 

 
Członek Zarządu D. Bus: Proponuję, aby w skład tego zespołu dodatkowo wszedł radny Jan Podleśny jako 
przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania w 
zaproponowanym składzie uzupełnionym o pana J. Podleśnego - Zespołu Koordynacyjnego do Spraw WPI oraz 
zatwierdzenia kryteriów punktowania zadań WPI, wag priorytetów inwestycyjnych do WPI, wzoru druku 
wniosku inwestycyjnego ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu 
Koordynacyjnego do Spraw WPI oraz zatwierdzenia kryteriów 
punktowania zadań WPI, Wag priorytetów inwestycyjnych do WPI , druku 
wniosku inwestycyjnego. 
 
4. Wniosek pana Piotra Waydyka w sprawie dofinansowania projektu „III 

Euoregionalny Dzień Kultury i Sportu Wiejskiego” organizowanego 
przez Społeczny Komitet Organizacyjny Krzywińskiej Ligi Biegów 
Przełajowych (druk nr 4/WSP-AN/24). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję, aby zakupić puchar z odpowiednim opisem kto go 
ufundował i odpisać mu, że w związku z tym, że wniosek nie został złożony do budżetu na rok 2003 nie zostały 
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na ten cel zabezpieczone środki. Należy również w tym piśmie podkreślić, że zarząd docenia jego działalność 
społeczną jaką prowadzi. Poza tym wniosek jaki złożył nie zawierał propozycji konkretnej kwoty o jaką się 
ubiega. Jednakże zarząd zachęca go do złożenia swojej oferty organizacji tej imprezy do przyszłorocznego 
budżetu, uważając tę imprezę za ważne przedsięwzięcie sportowo- promocyjne.    
 
 Zarząd, po rozpatrzeniu wniosku pana Piotra Waydyka w sprawie 
dofinansowania projektu „III Euoregionalny Dzień Kultury i Sportu 
Wiejskiego” organizowanego przez Społeczny Komitet Organizacyjny 
Krzywińskiej Ligi Biegów Przełajowych postanowił ufundować puchar, 
który sfinansowany będzie ze środków przeznaczonych na promocję. 
 Jednocześnie Zarząd doceniając działalność społeczną prowadzoną 
przez pana Piotra Waydyka zachęca do złożenia wniosku organizacji tej 
imprezy do przyszłorocznego budżetu, tak aby mógł zostać uwzględniony w 
palnie wydatków. 
 
5. Wniosek Pani Barbary Rzońcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Moryniu o dofinansowanie Międzynarodowego Sympozjum „Fair Play w 
Europejskiej Kulturze i Edukacji” (druk nr 5/WSP-AN/24). 

 
 Zarząd, ze względu na zbyt późne złożenie wniosku postanowił 
odrzucić wniosek Pani Barbary Rzońcy dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Moryniu o dofinansowanie Międzynarodowego Sympozjum 
„Fair Play w Europejskiej Kulturze i Edukacji”. 
 Zarząd, jednakże docenia działalność pani Barbary Rzońcy oraz tę 
inicjatywę i jednocześnie zachęca do złożenia wniosku organizacji tej 
imprezy do przyszłorocznego budżetu, tak aby mógł zostać uwzględniony w 
planie wydatków. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 1/SK/24). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gryfińskiego w 
sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003. 
 
2.  Przyjęcie sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg 

za 2002 r.(druk nr 2/SK/24). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za 2002 r. ? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd, przyjął sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności 
oraz ulg za 2002 r. w wysokości 4.697, 13 zł.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w układzie 

wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 3/SK/24). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 wynikającą z przyznania subwencji ogólnej oraz opłat 
restrukturyzacyjnych SPZZOZ. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w układzie 

wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 4/SK/24). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 wynikającą z przyznania środków na dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie na X Wojewódzki Festiwal 
Piosenki Angielski – Chojna 2003. 

 
5.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 5/SK/24). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
    

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003. wynikającą z uzyskania dotacji od wojewody.  
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 6/SK/24). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003. wynikającą z przesunięcia środków na wynagrodzenia dla 
pracowników oraz dofinansowania projektu „XLVIII spotkania młodzieży 
polsko- niemieckiej”.            
 
 
VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE , WOLNE WNIOSKI  
 
 Zarząd, spotkał się z przedstawicielami Pomorskiego Oddziału Straży 
Granicznej. Spotkanie to odbyło się w związku z planowanymi w maju 
obchodami święta Straży Granicznej. Wojewódzkie obchody tego święta 
odbędą się w Gryfinie.     
 

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 _________________ 


