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Protokół nr 25/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 14 maja 2003 r. w godzinach od 1030 do 1200 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 po wprowadzeniu poprawek przyjął protokół nr 24/II/2003 z 07 maja 2003 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie propozycji 

dotyczącej likwidacji SPZZOZ w Gryfinie oraz terminów spłaty jego 
zobowiązań (druk nr 1/SP/25). 

 
Zarząd po wprowadzeniu poprawek, przyjął projekt uchwały 

intencyjnej Rady Powiatu w/s przyjęcia założeń do harmonogramu 
dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań.    
         
III.    PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

sprzedaży działki 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 1/WSP/25). 

 
Zarząd, wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie rokowań w 

sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 
197/1 obręb 3 m. Gryfino, przy ul. 1 Maja 31, będącej własnością Powiatu.  

Zarząd, postanowił pozostawić cenę wyjściową na poziomie              
188.075,00 zł , zaś cenę minimalną na poziomie 150 tyś zł.   
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami             

w/s sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 150/2 
obręb 3 m. Gryfino, przy ul. Bol. Chrobrego 52, będącej własnością 
Powiatu, w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach (druk 
nr 2/WSP/25). 

      
Zarząd, wyraził zgodę na sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej działkę nr 150/2 obręb 3 m. Gryfino, przy ul. 
Bol. Chrobrego 52, będącej własnością Powiatu.  
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Zarząd ustalił cenę minimalną nieruchomości do sprzedaży w drodze 
rokowań na poziomie 32.946 zł.  

 
3. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczący najmu pomieszczenia   

w nieruchomości przy ul. Flisaczej 4 oznaczonej numerem działki 85/1 
położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino                     
(druk nr 3/WSP/25). 

 
Zarząd, zaakceptował informację o zamiarze wynajęcia na działalność 

usługową portierni znajdującej w budynku gospodarczym przy                     
ul. Flisaczej 4.  

 
4. Wniosek Urzędu Miejskiego w Chojnie z dnia 16.04.2003 r. o przyznanie 

dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na budowę kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Owocowej w Chojnie (druk nr 4/WSP/25). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za odrzuceniem wniosku Urzędu Miejskiego w Chojnie z 
dnia 16.04.2003 r. o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na budowę kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Owocowej w Chojnie ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Podstawą finansowania zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest plan przychodów i wydatków PFOŚ i 
GW na rok 2003 uchwalony przez Radę Powiatu, w którym na 
dofinansowanie zadań wnioskowanych przez gminy przeznaczono kwotę 
500.000 zł 

Wydzielona kwota została na 2003 r. została już rozdysponowana.  
W związku z powyższym wniosek Urzędu Miejskiego w Chojnie o 

przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Owocowej w Chojnie nie może być 
rozpatrywany pod względem merytorycznym. 
  
5. Wniosek Urzędu Miejskiego w Chojnie z dnia 16.04.2003 r. o przyznanie 

dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie „Wymiana 
zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Szkoły 
Podstawowej w Krzymowie oraz docieplenie ścian budynku 
mieszkalnego komunalnego przy ul. Bol. Chrobrego w Chojnie” (druk 
nr 5/WSP/25). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za odrzuceniem wniosku Urzędu Miejskiego w Chojnie z 
dnia 16.04.2003 r. o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie „Wymiana zniszczonej 
stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie oraz docieplenie ścian 
budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Bol. Chrobrego w Chojnie” ? 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Podstawą finansowania zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest plan przychodów i wydatków PFOŚ i 
GW na rok 2003 uchwalony przez Radę Powiatu, w którym na 
dofinansowanie zadań wnioskowanych przez gminy przeznaczono kwotę 
500.000 zł 

Wydzielona kwota została na 2003 r. została już rozdysponowana.  
W związku z powyższym wniosek Urzędu Miejskiego w Chojnie o 

przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie 
„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Szkole Podstawowej w 
Krzymowie oraz docieplenie ścian budynku komunalnego przy ul. B. 
Chrobrego w Chojnie” nie może być rozpatrywany pod względem 
merytorycznym. 
 
6. Wniosek Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach z dnia 30.04.2003 r.           

o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” ( druk nr 
6/WSP/25).  

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za odrzuceniem wniosku Urzędu Miejskiego w 
Mieszkowicach z dnia 30.04.2003 r. o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”   
Za – 4 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Podstawą finansowania zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest plan przychodów i wydatków PFOŚ i 
GW na rok 2003 uchwalony przez Radę Powiatu, w którym na 
dofinansowanie zadań wnioskowanych przez gminy przeznaczono kwotę 
500.000 zł 

Wydzielona kwota została na 2003 r. została już rozdysponowana.  
W związku z powyższym wniosek Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach  

o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” nie może być 
rozpatrywany pod względem merytorycznym. 

 
7. Wniosek Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój z dnia 10.04.2003 r. o 

przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie 
„Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów” (druk nr 
7/WSP/25). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za odrzuceniem wniosku Burmistrza Gminy Trzcińsko – 
Zdrój z dnia 10.04.2003 r. o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie „Wdrożenie 
programu selektywnej zbiórki odpadów” ?   
Za – 4 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
   

Podstawą finansowania zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jest plan przychodów i wydatków PFOŚ i 
GW na rok 2003 uchwalony przez Radę Powiatu, w którym na 
dofinansowanie zadań wnioskowanych przez gminy przeznaczono kwotę 
500.000 zł 

Wydzielona kwota została na 2003 r. została już rozdysponowana.  
W związku z powyższym wniosek Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój  

o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie 
„Wdrożenie programu selektywnej zbiórki odpadów” nie może być 
rozpatrywany pod względem merytorycznym. 
        
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie 

zmiany kategorii ulic powiatowych i gminnych na terenie gminy 
Gryfino (druk nr 1/WSP-AN/25). 

 
Zarząd, zaakceptował wstępną propozycję zmiany kategorii ulic 

gminnych na powiatowe na terenie gminy Gryfino. Zmiana ta, miałaby 
nastąpić na podstawie ustaleń z władzami Miasta i Gminy Gryfino.  

Zarząd stoi na stanowisku, że przychylenie się do propozycji gminy 
Gryfino spowoduje uporządkowanie ciągów komunikacyjnych gminy 
Gryfino. Zmianą objęto by, ulice które mają charakter typowo osiedlowy    
i nie mają strategicznego znaczenia dla ciągów komunikacyjnych                    
- powiatowych. Zmiana kategorii, dotyczyłaby 1760 metrów bieżących dróg 
gminnych oraz 1790 metrów bieżących dróg powiatowych.       

       
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w planie 

finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2003 (druk nr 1/SK/25). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w planie 
finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany w planie finansowym 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 
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2003 wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań 
organizacyjnych powiatu. 
 
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 2/SK/25). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 ? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba. 
 
 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003 wynikających z przystosowania pomieszczeń w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie do wyposażenia w sprzęt 
komputerowy przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w 
Szczecinie.    
 
3. Przyjęcie sprawozdania w sprawie dokonanych umorzeń wierzytelności 

oraz ulg w 2002 r. udzielonych przez jednostki organizacyjne powiatu 
(druk nr 3/SK/25). 

 
Zarząd, przyjął sprawozdanie w sprawie dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2002 r. przez jednostki organizacyjne 
powiatu, wynikających z tytułu należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ordynacji podatkowej.   

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/SK/25). 
 
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 w sprawie zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.   
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VI. PION SEKRETARZA.  
1. Omówienie materiałów sesyjnych (druk nr 1/SE/25). 
 
Zarząd, omówił materiały na VII sesję Rady Powiatu.  
 
 

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 _________________ 


