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Protokół nr 32/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 09 lipca 2003 r. w godzinach od 1000 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 protokół nr 30/II/2003 z 24 czerwca 2003 r. i protokół nr 31/II/2003 z 01 lipca 2003 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Propozycja odpowiedzi na pismo Kancelarii Adwokackiej „Wódkiewicz 

Sosnowski” S.C. z dnia 26 czerwca 2003 r. (druk nr 1/SP/32). 
 

Zarząd zaakceptował propozycję odpowiedzi na pismo Kancelarii 
Adwokackiej „Wódkiewicz Sosnowski” S.C. z dnia 26 czerwca 2003 r.  
 
2. Informacja na temat uchwały intencyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w/s 

przejęcia zadania prowadzenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 2/SP/32). 
 
Zarząd zaakceptował, przedstawiony dnia 08.07 2003 r. projekt uchwały 

intencyjnej Rady Miejskiej, w sprawie woli przejęcia zadania prowadzenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie przez gminę Gryfino od Powiatu Gryfińskiego.  

Zarząd przyjął do wiadomości wersję uchwały, która po negocjacjach 
została zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Starostę 
Gryfińskiego. (załącznik nr 3)    
                  
III. PION WICESTAROSTY.  
1. Wniosek pani Jadwigi Buras, Ewy Kosiorek i Grażyny Bara dotyczący, 

przedłużenia umów najmu na pomieszczenia w budynku przy ul. 
Szczecińskiej 21 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego z 
przeznaczeniem na pracownie protetyczne (druk nr 1/WSP/32). 

 
Zarząd wraził zgodę na przedłużenie umów najmu z wnioskodawcami 

na okres jednego roku czyli do 31.05.2004 r.  
Zarząd zobowiązał sekretarza powiatu, do przygotowania projektu 

uchwały, dotyczącej uchylenia uchwały Nr VIII/83/99 z dnia 15 września -
1999 r. w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w obiektach 
przychodni rejonowych oraz w obiektach gminnych i wiejskich ośrodków 
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zdrowia wchodzących w skład SPZZOZ w Gryfinie podmiotom 
świadczącym usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie 
Powiatu Gryfińskiego. 

Zarząd zobowiązał Wicestarostę do przygotowania wypowiedzeń, 
wszystkim podmiotom dzierżawiącym, pomieszczenia. Należy 
zaproponować zawarcie tym podmiotom umów na rok.                              

Zdaniem Zarządu we wszystkich uzasadnieniach wypowiedzeń powinno 
być opisane, iż są one wypowiadane ze względu na wadę prawną zawartą w 
umowach najmu. Wada ta, polega na tym, że umowy najmu zawarte zostały 
przez ówczesnego dyrektora SPZZOZ w Gryfinie bez odpowiedniego 
upoważnienia Rady Powiatu.                 

   
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s przekazania Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w trwały zarząd działki nr 25/5 w obrębie 4 m. Gryfino 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/32). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s przekazania Powiatowemu 
Zarządowi Dróg w trwały zarząd działki nr 25/5 w obrębie 4 m. Gryfino będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przekazania Powiatowemu 
Zarządowi Dróg w trwały zarząd działki nr 25/5 w obrębie 4 m. Gryfino 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego.    
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu 

przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 3/WSP/32). 

 
Zarząd przełożył przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na następne posiedzenie.  
 
4.  Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wytypowania dwóch członków 

Zarządu Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowej na 
stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Binowie oraz wyznaczenie 
Przewodniczącego Komisji (druk nr 4/WSP/32). 

 
Zarząd, do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora Domu Dziecka w Binowie desygnował ze swojego składu 
wicestarostę Pana Józefa Rucińskiego oraz członka zarządu Panią Danutę 
Bus.  
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Na Przewodniczącego komisji Zarząd wyznaczył Pana Józefa 
Rucińskiego. 
 
5.  Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wytypowania dwóch członków 

Zarządu Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowej na 
stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju 
oraz wyznaczenie Przewodniczącego Komisji (druk nr 5/WSP/32).   

 
Zarząd, do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju desygnował ze 
swojego składu wicestarostę Pana Józefa Rucińskiego oraz członka zarządu 
Pana Adama Nycza.  

Na Przewodniczącego komisji Zarząd wyznaczył Pana Józefa 
Rucińskiego. 

 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Krzywińskiej Ligi 

Biegów Przełajowych” o dofinansowanie projektu „XI Krzywińska Liga 
Biegów Przełajowych – runda jesienna” (druk nr 1/WSP-AN/32). 

 
Ze względu na brak zaplanowanych środków w tegorocznym budżecie 

na wyżej wymieniony cel, Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek 
Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Krzywińskiej Ligi Biegów 
Przełajowych” o dofinansowanie projektu „XI Krzywińska Liga Biegów 
Przełajowych – runda jesienna”.  

Jednocześnie Zarząd, zaproponował wnioskodawcom bezpłatne 
umieszczenie informacji o organizowanym przez nich przedsięwzięciu na 
stronie internetowej Starostwa oraz ufundowanie pucharu Starosty. 

Wniosek o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć powinien zostać 
złożony na etapie tworzenia, a nie wykonywania budżetu powiatu.       
 

W tym momencie w posiedzeniu Zarządu wziął udział dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg w Baniach Pan Ryszard Dziok. 

 
2. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s remontów 

cząstkowych dróg powiatowych, które na podstawie umów są 
utrzymywane przez gminy (dotyczy dróg powiatowych – ulic w obrębie 
miast).  

  
 Zarząd przyjął informację dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s 
remontów cząstkowych dróg powiatowych, które na podstawie umowy są 
utrzymywane przez gminy. 
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 Zarząd zwrócił uwagę na niedopuszczalną praktykę zmiany umowy 
(przez wykreślenie jednego z jej punktów) po jej podpisaniu przez Zarząd – 
przez drugą stronę umowy( w tym wypadku burmistrza Chojny). 
 Zarząd zwrócił także uwagę dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 
na niedopuszczalne prowadzenie prac w ramach remontów cząstkowych na 
drogach powiatowych przekazanych gminom w celu ich odpłatnego 
utrzymania na podstawie umów bez aneksowania tychże umów.    

Zarząd zaakceptował porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu w 
Gryfinie, a Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino, dotyczące realizacji 
zadania pn. „Modernizacja ul. Mieszka I i ul. Podgórnej w Gryfinie”.  
 

W ty momencie posiedzenie Zarządu opuścił dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg Pan Ryszard Dziok. 

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

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 1/SK/32). 

 
Przewodnicząca zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 ?    
Za – 5 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 na rok 
2003, związaną ze zwiększeniem dotacji ogólnej przyznanej przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie skutków 
ubiegłorocznych uruchomień miejsc w domach pomocy społecznej.  
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek w/s dofinansowania festynu „Wełtyń 2003” organizowanego 

przez Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki na 
Rzecz Wełtynia (druk nr 1/SE/32). 

 
Ze względu na brak zaplanowanych środków w tegorocznym budżecie 

na wyżej wymieniony cel, Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek 
Stowarzyszenia Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki na Rzecz 
Wełtynia w/s dofinansowania festynu „Wełtyń 2003”  

Jednocześnie Zarząd, zaproponował wnioskodawcom bezpłatne 
umieszczenie informacji o organizowanym przez nich przedsięwzięciu na 
stronie internetowej Starostwa.       
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2. Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dotyczące 

wytypowania przedstawicieli Starosty w Gryfinie do udziału w pracach 
komisji konkursowej w II edycji konkursu pod nazwą „Przodujący 
rewir dzielnicowych województwa zachodniopomorskiego” (druk nr 
2/SE/32). 

 
Zarząd do udziału w pracach komisji konkursowej w II edycji 

konkursu pod nazwą „Przodujący rewir dzielnicowych województwa 
zachodniopomorskiego” wytypował Starostę Ewę De La Torre oraz 
Przewodniczącą Rady Powiatu Lidię Piętę.  
 
 
3. Propozycja TVP 3 Szczecin dotycząca organizacji konkursu powiatów 

zachodniopomorskich „Mister Relax 2003” (druk nr 3/SE/32). 
 

Zarząd zobowiązał Biuro Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej do przekazania informacji o organizacji konkursu 
powiatów zachodniopomorskich „Mister Relax 2003” przez TVP 3 
sponsorom oraz zainteresowanie ideą władz gmin wchodzących w skład 
powiatu gryfińskiego.  
 
4. Wniosek dotyczący zwolnienia pani Magdaleny Ziętkiewicz „Kursy 

Językowe i Tłumaczenia” z opłaty za wynajem lokalu znajdującego się 
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 4/SE/32).  

 
W związku z tym, że zwolnienie z opłat za czynsz miałoby charakter 

pomocy publicznej dla przedsiębiorcy – Zarząd postanowił, nie zwalniać 
pani Magdaleny Ziętkiewicz z w/w opłat. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że na najbliższej sesji Rady Powiatu 
przedłoży projekt uchwały dotyczący zasad udzielania pomocy publicznej.    
 
5. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s        

dofinansowania obchodów Święta Policji (druk nr 5/SE/32). 
 
  Zarząd zobowiązał się do udostępnienia sali audiowizualnej na ten cel 
oraz sfinansowanie  organizacji spotkania władz Policji z Zarządem 
Powiatu. 
 
6. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s możliwości 

zakupu przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie komputera PC wraz z 
oprogramowaniem (druk nr 6/SE/32). 
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Zarząd zadeklarował zakup komputera PC wraz z oprogramowaniem, 
który zostanie przekazany w trakcie Święta Policji. Zakup komputera 
zostanie sfinansowany z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Gryfińskiego, a 
realizacja tej pomocy rzeczowej przyczyni się do zwiększenia prewencji 
ogólnej i szczególnej w powiecie gryfińskim poprzez doposażenie w sprzęt 
ufundowany Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie.   
       
VII. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
1. Informacja na temat wizyty w Prenzlau. 
 

Starosta Ewa De La Torre poinformowała członków Zarządu o wizycie w 
Starostwie powiatu Uckermark w Prenzlau. Wizyta miała charakter 
roboczy i dotyczyła rozmów na temat dalszej współpracy na płaszczyźnie 
oświatowej obu powiatów.  
 
2. Informacja na temat spotkania Starosty z hodowcami ryb i specjalistami 

z zakresu ochrony środowiska. 
 

Starosta Ewa De La Torre poinformowała członków Zarządu Powiatu o 
spotkaniu z hodowcami ryb i specjalistami z zakresu ochrony środowiska. 

Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia sytuacji związanej ze śnięcimi ryb,  do 
których dochodzi w hodowlach prowadzonych przez gryfińskich hodowców 
ryb na tzw. ciepłym kanale zrzutowym wód pochłodniczych przy ZE 
„DOLNA ODRA” S. A. w Nowym Czarnowie. 

 
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 _________________ 


