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Protokół nr 29/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 16 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 28/II/2003 z 11 czerwca 2003 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie 

doszacowania budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 
1/SP/29). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję, aby wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
sprawie dofinansowania budżetu rozpatrzyć w późniejszym terminie, po dokonaniu oceny półrocza wykonania 
budżetu powiatu.    
 

Zarząd, postanowił odłożyć podjęcie decyzji w sprawie wniosku 
kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącego 
dofinansowania budżetu Powiatowego Urzędu Pracy.   
 
2. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s wykazu wierzycieli, 

byłych pracowników SPZZOZ, którzy wyrazili zgodę na zawarcie 
porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie oraz 
wierzycieli, którzy nie wyrazili zgody na zawarcie porozumienia w/s 
spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SP/29). 

 
Zarząd, przyjął informację p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s 

wykazu wierzycieli, byłych pracowników SPZZOZ, którzy wyrazili zgodę 
na zawarcie porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie oraz 
wierzycieli, którzy nie wyrazili zgody na zawarcie porozumienia w/s spłaty 
zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie.  
 
III. PION WICESTAROSTY.  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia 

konkursu i przyjęcia regulaminu na stanowisko dyrektora Domu 
Dziecka w Binowie (druk nr 1/WSP/29). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu        
i przyjęcia regulaminu na stanowisko dyrektora w Domu Dziecka w Binowie z uwzględnieniem naniesionych 
poprawek do  uchwały oraz załączników nr 1 i nr 2 ?  
Za - 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu i regulaminu    
na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Binowie wraz z naniesionymi 
poprawkami do uchwały oraz załączników nr 1 i nr 2. 

   
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej                 
w Trzcińsku Zdroju (druk nr 2/WSP/29). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu        
i przyjęcia regulaminu na stanowisko dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju                        
z uwzględnieniem naniesionych poprawek do  uchwały oraz załączników nr 1 i nr 2 ?  
Za - 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu i regulaminu na 

stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju wraz 
z naniesionymi poprawkami do uchwały oraz załączników nr 1 i nr 2. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu - Danuta Bus, 
usprawiedliwiając swą nieobecność.    
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie 
pani Natalii Sikorze (druk nr 1/WSP-AN/29). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie pani Natalii Sikorze ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie pani Natalii 
Sikorze.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie pani 
Małgorzacie Wakuluk (druk nr 2/WSP-AN/29). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie pani Małgorzacie Wakuluk  ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd, podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie pani Małgorzacie 
Wakuluk. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych na 2003 r. (druk nr 1/SK/29). 

 
Przewodnicząca zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian 
planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2003 r. ?    
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
na 2003 r. w rozdziale Inspekcja Weterynaryjna wynikającą z zarządzenia 
Wojewody Zachodniopomorskiego.      
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 2/SK/29). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 ? 
Za – 4 osób, 
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 dokonanej w związku z Zarządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego.  

 
IV. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Prezesa K.S. „Energetyk” Gryfino w sprawie dofinansowania 

drużyny Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych K.S. „Energetyk”         
w Gryfinie (druk nr 1/SE/29). 

 
Ze względu na brak zaplanowanych środków w tegorocznym budżecie 

na wyżej wymieniony cel, Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek Prezesa 
K.S. „Energetyk”  Gryfino w sprawie dofinansowania drużyny 
Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych K.S. „Energetyk” w Gryfinie.  
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu służących          
do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu radnego w celach służbowych 
pojazdem nie będącym własnością Powiatu (druk nr 2/SE/29). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: W jaki sposób wcześniej była rozliczana kwestia stawek za dojazdy 
radnych ? 
Sekretarz J. Herwart: W poprzednim rozporządzeniu nie było określonych stawek oraz kto ma zawracać        
za dojazd.  
Skarbnik L. Ochmańska: Zaznaczam, że budżecie pieniędzy na ten cel nie ma. Są tylko środki związane          
z wypłacaniem diet. 
  
 Zarząd, postanowił przełożyć przyjęcie projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia stawek za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu służących do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu 
radnego w celach służbowych pojazdem nie będącym własnością Powiatu, 
na następne posiedzenie Zarządu.  
 
3. Omówienie materiałów sesyjnych (druk nr 3/SE/29). 
 
 Zarząd omówił materiały na VIII sesję Rady Powiatu 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             - Bronisław Sakowski _________________ 


