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Protokół nr 26/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 20 maja 2003 r. w godzinach od 1800 do 2100 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 25/II/2003 z 14 maja 2003 r.   
 
II. PION WICESTAROSTY. 
1. Pismo dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczące kontroli 

przeprowadzonych w domach pomocy społecznej przez służby wojewody 
zachodniopomorskiego (druk nr 1/WSP/26). 

 
Zarząd, zapoznał się z pismem dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczącym 

kontroli przeprowadzonych w domach pomocy społecznej przez Wydział 
Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie.  
 
2. Wniosek Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój z dnia 08.05.2003 r. o 

przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie 
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w 
Góralicach i Szkoły Podstawowej w Stołecznej” (druk nr 2/WSP/26). 

 
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 

z dnia 08.05.2003 r. o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w 
Gryfinie na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
Gimnazjum w Góralicach i Szkoły Podstawowej w Stołecznej” nie może być 
rozpatrywany pod względem merytorycznym. 

   
3. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim w 

sprawie wydania opinii dotyczącej przekwalifikowania dwóch działek nr 
120/2 i 120/3 drogi powiatowej ulicy Łużyckiej w Stargardzie 
Szczecińskim na drogę gminną miejską (druk nr 3/WSP/26). 
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Zarząd, zapoznał się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w 

Stargardzie Szczecińskim w sprawie wydania opinii dotyczącej 
przekwalifikowania dwóch działek nr 120/2 i 120/3 drogi powiatowej ulicy 
Łużyckiej w Stargardzie Szczecińskim na drogę gminną miejską. 

Zarząd, zaopiniował pozytywnie przekwalifikowanie w/w działek 
stanowiących ulicę Łużycką w Stargardzie Szczecińskim jako drogi 
powiatowej na drogę gminną miejską.  
 
4. Zapoznanie się z protokołami, z kontroli dokonanej w Domu Dziecka w 

Binowie przez Skarbnika Powiatu, Główną Księgową Starostwa 
Powiatowego oraz służby wojewody zachodniopomorskiego. 

 
Zarząd zapoznał się z protokołami, które zostały odczytane w całości na 

posiedzeniu Zarządu,  z kontroli dokonanej w Domu Dziecka w Binowie 
przez Skarbnika Powiatu, Główną Księgową Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kontrola 
dokonana przez Skarbnika Powiatu oraz Główną Księgową Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie dotyczyła wykorzystania środków finansowych 
przez Dom Dziecka w Binowie, zaś kontrola służb wojewody 
zachodniopomorskiego była kontrolą doraźną przeprowadzoną na wniosek 
Starosty.    

Zarząd zapoznał się także z zaleceniami pokontrolnymi (odczytane w 
całości na posiedzeniu Zarządu Powiatu), których adresatem jest dyrektor 
Domu Dziecka w Binowie pani Bożena Małecka.   

                       
III. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 1/SK/26). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pojęciem uchwały w sprawie zmian 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 zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003.  
 
 
 
IV. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
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Etatowy Członek Zarządu: Sprawa, którą chciałbym poruszyć dotyczy budynku internatu w Chojnie. Jest on 
niezagospodarowany. Zgłosili się do mnie przedstawiciele Biblioteki Pedagogicznej, którzy chcieliby się do tych 
budynków przenieść. Biblioteka ma swoja siedzibę w piwnicy szkolnej. Jednakże dyrektor szkoły - pan 
Niechciał ma zamiar wypowiedzieć im umowę najmu, gdyż chce tam stworzyć pracownię komputerową. Czy 
Zarząd zgadza się, abym mógł prowadzić rozmowy w sprawie wynajęcia tego pomieszczenia Bibliotece 
Pedagogicznej w Chojnie ? 
 

Zarząd, upoważnił Członka Zarządu pana Adam Nycz do 
przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Biblioteki Pedagogicznej w 
sprawie wynajęcia pomieszczeń znajdujących się w internacie w Chojnie.          
 
 

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 _________________ 


