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Protokół nr 27/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 04 czerwca 2003 r. w godzinach od 1000 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 jednogłośnie przyjął protokół nr 26/II/2003 z 20 maja 2003 r.   
 
II. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o. o. w Gryfinie z dnia 15.05.2003 r. o przyznanie dotacji ze 
środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadania – „Zakup czterech kół do, 
kompaktora DINO DZO-4” i „Zakup prasy do pakietowania odpadów” 
(druk nr 1/WSP/27). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Czy tego typu podmioty, jak PUK są uprawnione do składania 
wniosków do przyszłorocznego budżetu; w tegorocznym budżecie nie mamy już pieniędzy; o przyznanie dotacji 
na zadania, chociażby takie jak w niniejszym wniosku? 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: PUK może złożyć do nas wniosek o dotację, ale tylko w imieniu gminy. 
Przewodnicząca E. De La Torre: Dlaczego, PUK nie może występować z wnioskiem, jeżeli posiada 
osobowość prawną i we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność zaciągać zobowiązania? Zakup tego 
wyposażenia, o które wnioskuje PUK to zakup urządzeń stanowiących własność spółki, a nie gminy.  
Członek Zarządu J. Ruciński: Wniosek niniejszy, dotyczy zakupu części do kompaktora, który będzie 
wykorzystywany na wysypisku odpadów. Gospodarka odpadami jest z kolei zadaniem samorządu gminnego, a 
PUK tylko wykonuje dla nich usługę. Dlatego, też z wnioskiem o dotację powinna wystąpić gminna, która 
gdyby kupiła kompaktor przekazałaby go spółce PUK.      
 

Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Naczelnego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie o przyznanie 
dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie: „Zakup czterech kół 
do kompaktora DINO DZO-4” oraz „Zakup prasy do pakietowania 
odpadów” uznał, iż wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie z dwóch 
powodów:  

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie jest 
jednostką realizującą zadania własne Gminy Gryfino i występując 
z wnioskiem o dotację winien to zrobić w imieniu Gminy Gryfino, 

- 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            
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z powyższym, wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.   
z o. o. w Gryfinie o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW      
w Gryfinie na zadania wymienione we wniosku nie może być 
rozpatrywany pod względem merytorycznym. 

Ponadto, Zarząd uznał, iż wyjaśnienia wymaga pytanie; czy w świetle 
obowiązujących przepisów PUK Sp. z o. o. w Gryfinie może występować 
samodzielnie z wnioskiem o dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na zakup środków trwałych 
służących realizacji zadań własnych gminy.   
  
2. Wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

umorzenia wierzytelności wynikającej z płacenia raty rocznej wraz           
z odsetkami za 2003 rok na łączną kwotę 1 296,01 zł za lokal mieszkalny 
nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w gruncie działki       
nr 85/2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino (druk nr 2/WSP/27). 

 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: Uważam, że samorząd powiatowy mając tak niskie dochody własne nie 
powinien umarzać wierzytelności, a ewentualnie przesuwać termin jego spłaty. 
Członek Zarządu D. Bus: Proponuję przesunąć w czasie spłatę tą wierzytelności.  
 

Zarząd, nie wyraził zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty 
rocznej wraz z odsetkami za 2003 r. na łączna kwotę 1 296, 01 zł.  

Zarząd, wyraził zgodę na odroczenie terminu spłaty wierzytelności        
do końca marca 2004 roku.   
 
3. Wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami               

w/s nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń na działalność PCK          
w Gryfinie (druk nr 3/WSP/27). 

 
Zarząd, nie wyraził zgody na zwolnienie z opłat za media lokalu 

zajmowanego przez PCK w Gryfinie. Po przeanalizowaniu sprawy Zarząd 
posiada informacje, iż Powiat nie dysponuje innymi, tańszymi 
pomieszczeniami, które mogłyby być przedmiotem zamiany i nieodpłatnego 
udostępnienia na potrzeby PCK.     
 
4. Informacja dyrektora PCPR, dotycząca przydzielenia lokalu                  

na działalność Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Oddział Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/27).  

 
Zarząd, przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczącą 

przydzielenia lokalu na działalność Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – 
Oddział Powiatowy. Proponowane pomieszczenie znajduje się przy ul. 
Flisaczej 4 i mogłoby być współużytkowane przez Polskie Stowarzyszenie 
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Diabetyków i Polski Związek Niewidomych ze względu na to, że każde ze 
Stowarzyszeń nie użytkuje biura codziennie.  

Obecnie, pomieszczenie to odnajmowane jest Polskiemu Związkowi 
Niewidomych przez PCPR nieodpłatnie.     
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmiany    

w programie naprawczym dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
(druk nr 5/WSP/27). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany   
do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na wniosek dyrektora 
zmiany w programie naprawczym dla Domu Pomocy Społecznej w 
Moryniu.  
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie realizacji zadań z zakresu 

„Edukacji ekologicznej” (druk nr 6/WSP/27). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu 
„Edukacji ekologicznej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
Zarząd, podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań z zakresu „Edukacji 

ekologicznej” przez dyrektorów poszczególnych jednostek tj: 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, 
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie, 
- Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 
- Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
- Domu Dziecka w Trzcińsku Zdrój, 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie    

 
 
 
 
 



 4

 
7. Wniosek Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.05.2003 r. o przyznanie 

dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na zadanie „Budowa 
piezometrów na obszarze gminnego składowiska odpadów komunalnych 
w Dębogórze” (druk nr 7/WSP/27). 

 
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 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 

28.05.2003 r. o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie        
na zadanie „Budowa piezometrów na obszarze gminnego składowiska 
odpadów komunalnych” nie może być rozpatrywany pod względem 
merytorycznym. Zarząd, proponuje ewentualne ponowienie wniosku                     
do przyszłorocznego budżetu.  
 
8. Wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 
numerem działki 197/1 obręb 3 m. Gryfino, przy ul. 1 Maja 31          
(druk nr 8/WSP/27). 

  
Zarząd, upoważnił naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

do prowadzenia rozmów z potencjalnym kandydatem na dzierżawcę lokalu, 
przy ulicy 1 Maja 31, lokalu o pow. 40- 45 m2 z przeznaczeniem na zakład 
szklarski. Upoważnienie to jednak nie rozstrzyga co do istoty sprawy, czyli  
co do możliwości wydzierżawienia w/w pomieszczenia, stanowiącego część 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  
 
9. Wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

podpisania umowy użyczenia części nieruchomości, stanowiącej działkę 
nr 344/7 w Chojnie, przy ul. Polnej 2 z przeznaczeniem na Oddział 
Ratownictwa Technicznego w Chojnie (druk nr 9/WSP/27). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za tym, aby upoważnić Starostę i Wicestarostę                 
do podpisania umowy użyczenia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 
dotyczącej przekazania części nieruchomości stanowiącej działkę nr 344/7 w Chojnie z przeznaczeniem na 
utworzenie Oddziału Ratownictwa Technicznego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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 Zarząd, upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umowy 
użyczenia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich              
w Koszalinie, dotyczącej przekazania części nieruchomości stanowiącej 
działkę nr 344/7 w Chojnie z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału 
Ratownictwa Technicznego.     

                       
III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustalenia 

długości okresu powierzenia stanowiska dyrektora – kandydatom 
wyłonionym w konkursach na dyrektorów – Zespołu Szkół Specjalnych 
w Nowym Czarnowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/27). 

  
Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki i postanowił powierzyć stanowiska dyrektorów Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – pani Małgorzacie Wakuluk, oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie – pani Natalii 
Sikorze na okres 5 lat szkolnych.   
 
2. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie wraz                

z projektem porozumienia zaproponowanego przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino w/s realizacji zadania pn. „Modernizacja ul. Mieszka I 
i ul. Podgórnej w Gryfinie” (druk nr 2/WSP-AN/27). 

 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: Proponuję, aby w § 3 wprowadzić następujący zapis. „Na realizację 
zadania, o którym mowa w treści Porozumienia Zarząd Powiatu i Burmistrz Miasta i Gminy deklarują 
zaproponowanie w projekcie budżetu 2004 r. kwoty stanowiące po 50% wartości kosztorysowej zadania.” 
 
 Zarząd, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie zaakceptował zastrzeżenia co do treści projektu 
porozumienia zaproponowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino, dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja ul. Mieszka I     
i ul. Podgórnej w Gryfinie”.  

Zarząd, postanowił wnieść poprawkę do treści projektu porozumienia 
w formie zaproponowanej przez Skarbnika Powiatu i w brzmieniu: „Na 
realizację zadania, o którym mowa w treści Porozumienia Zarząd Powiatu  
i Burmistrz Miasta i Gminy deklarują zaproponowanie w projekcie 
budżetu 2004 r. kwoty stanowiące po 50% wartości kosztorysowej 
zadania.” 

Zarząd, zobowiązał dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                  
w Gryfinie do przedstawienia informacji na temat zasad dokonywania 
remontów cząstkowych na drogach powiatowych, które w oparciu o umowy          
z  poszczególnymi gminami (wchodzącymi w skład powiatu gryfińskiego) – 
zostały przekazane do całorocznego utrzymania gminom.  
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Zarząd zobowiązał także dyrektora PZD w Gryfinie do określenia 
kosztów, które ponosi dodatkowo Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie w 
związku z dokonywanymi dodatkowo remontami na drogach – ulicach 
administrowanych przez poszczególne gminy.  

Przewodnicząca Zarządu, wnioskuje o przedstawienie Zarządowi 
zestawienia kosztów na uzupełnienie ubytków nawierzchni na ulicach  
Mieszka I, 1 Maja i innych na terenie miasta Gryfina. Dlaczego remonty 
cząstkowe zostały wykonane na koszt i przez Powiatowy Zarząd Dróg mimo 
podpisanej umowy z gminą?      

Zarząd, zaakceptował propozycję zamiany ulic Orląt Lwowskich, 
Targowej, Witosa, Reymonta, Prusa i Słowackiego będących drogami 
powiatowymi na drogi gminne oraz zobowiązał dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie do prowadzenia dalszych rozmów w tej kwestii   
ze szczególnym uwzględnieniem uchwały intencyjnej Rady Miejskiej          
w Gryfinie podjętej w dniu 29.05.2003 r.          

        
IV. PION SKARBNIKA. 
1. Propozycja Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON w/s zawarcia 

ugody w celu płaty odsetek bankowych od środków pieniężnych PFRON 
za 1999 rok (druk nr 1/SK/27). 

 
Zarząd, zaakceptował projekt pisma stanowiącego odpowiedź 

skierowaną do PFRON – Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.    
  
V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gryfinie w sprawie 

dofinansowania Ogólnopolskiego 40 Finału Konkursu Wiedzy Morskiej 
„Polska leży nad Bałtykiem” (druk nr 1/SE/27). 

 
 Zarząd, wyraził zgodę na pokrycie kosztów noclegu dla 40 osób         
w zasobach jednostek organizacyjnych powiatu (internat ZSP nr 2)             
w Gryfinie ze środków, których dysponentem jest Sekretarz Powiatu oraz 
ufundowanie pucharu dla najlepszego zawodnika w konkurencji wiązania 
węzłów żeglarskich (promocja powiatu).   
 
2. Wniosek w/s dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu 

„Szkolny Dzień Europejczyka”, organizowanego 05.06.2003 r. przez 
Szkolny Klub Europejski przy Gimnazjum w Gryfinie                     
(druk nr 2/SE/27). 

 
Zarząd, postanowił ufundować 2 zestawy upominków jako nagrody     

dla zwycięzców konkursu „Szkolny Dzień Europejczyka”, organizowanego 
05.06.2003 r. przez Szkolny Klub Europejski przy Gimnazjum w Gryfinie.  
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IV. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
 
Członek Zarządu D. Bus: Uważam, że w przyszłości powinniśmy zapewnić lepsze warunki lokalowe            
dla posiedzeń komisji konkursowych i osób biorących w nich udział. Gdyż te konkursy, które odbyły się ostatnio 
miały miejsce w pomieszczeniach zbyt małych, nie przystosowanych do tego typu potrzeb. 
Członek Zarządu B. Sakowski: Podzielam ten pogląd.  
Członek Zarządu D. Bus: Czy dostaniemy materiał, dotyczący tego jakie uchwały Zarządu mające związek      
z przesunięciami w budżecie muszą być opiniowane przez komisję budżetową Rady Powiatu ? 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: W tej sprawie, wystosuję pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Szczecinie i po otrzymaniu odpowiedzi sporządzę informację dla członków Zarządu na ten temat.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Sprawa, którą chciałbym poruszyć dotyczy likwidacji Dziecięcego 
Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie. Likwidacja tegoż ośrodka może spowodować problemy w 
funkcjonowaniu naszych dwóch placówek (Dom Pomocy Społecznej i Szkoła Specjalna). W tej sprawie 
przeprowadziłem rozmowę z panem J. Siwkiem. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że jedynym sposobem 
rozwikłania tegoż problemu jest udanie się do marszałka województwa celem dowiedzenia się, jakie są jego 
zamierzenia, co do przyszłości terenu oraz infrastruktury, na którym istniał ośrodek. Proponuję, więc aby jak 
najszybciej, udać się do marszałka województwa Z. Meyera lub osoby przez niego wskazanej - celem uzyskania 
informacji na temat wizji dalszego funkcjonowania terenu i budynków, na którym mieścił się ośrodek. Dopiero 
po tym, jak uzyskamy informację na temat przyszłości tego terenu, będziemy mogli rozpocząć jakieś działania.  
           

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             - Bronisław Sakowski _________________ 


