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Protokół nr 34/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 30 lipca 2003 r. w godzinach od 1000 do 1230 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  (lista obecności zał. nr 1).  
2. Na wniosek Wicestarosty z porządku obrad został zdjęty punkt 1 w Pionie Wicestarosty. Tak 

zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    
3. Zarząd przyjął protokół nr 33/II/2003 z 23 lipca 2003 r.  
 
II. PION WICESTAROSTY.  
1.  Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s 

dofinansowania w 2003 r. na bieżącą działalność Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie (druk nr 2/WSP/34). 
 

Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: Proponuję, aby dofinansowanie działalności PINB nastąpiło z nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych.  
 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s dofinansowania kwotą 10 tyś zł 
bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Gryfinie. Źródłem finansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat 
ubiegłych. Stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie Zarząd 
przedstawi na najbliższej sesji.      
 
2. Wniosek dyrektora PCPR w/s desygnowania członka Zarządu Powiatu w 

skład komisji do spraw opiniowania i zatwierdzania wniosków o 
dofinansowanie z PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
realizowanych przez PCPR (druk nr 2/WSP/34). 

 
 Zarząd wyznaczył, jako przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w 
komisji do spraw opiniowania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie 
z PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez 
PCPR Skarbnika Powiatu – Liliannę Ochmańską.      
  
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Zespołu do 

spraw realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (druk nr 
1/WSP-AN/34). 

  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Proponuję, aby w skład tego zespołu weszli dodatkowo: członek Zarządu 
pan B. Sakowski i Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami E. Niedzielski.   
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s powołania Zespołu do spraw 
realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w składzie przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w składzie: 
1. Adam Nycz      - Przewodniczący Zespołu, 
2. Józef Ruciński     - Członek Zespołu, 
3. Lilianna Ochmańska    - Członek Zespołu, 
4. Mariola Górniak    - Członek Zespołu, 
5.Magdalena Łozińska – Różak   - Członek Zespołu, 
6. Ryszard Dziok     - Członek Zespołu, 
7. Józef Siwek     - Członek Zespołu, 
8. Beata Adamek     - Członek Zespołu, 
9.Tadeusz Mazur     - Członek Zespołu, 
10. Andrzej Krzemiński   - Członek Zespołu, 
11. Bronisław Sakowski   - Członek Zespołu, 
12. Eugeniusz Niedzielski   - Członek Zespołu.   
 
2. Wniosek kierownika Referatu Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia umowy o nadzór inwestorski z właścicielem 
Zakładu Remontowo-Budowlanego „T.E.K. – BUD” w Gryfinie przy ul. 
Mickiewicza 44 - Czesławem Świątkiem (druk nr 2/WSP-AN/34). 

     
Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek kierownika Referatu 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia umowy o 
nadzór inwestorski z właścicielem Zakładu Remontowo-Budowlanego 
„T.E.K. – BUD” w Gryfinie przy ul. Mickiewicza 44 - Czesławem 
Świątkiem.  
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Gryfina i określenia 
ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (druk nr 
3/WSP-AN/34). 

 
 W związku z wnioskiem burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz 
wynikiem prowadzonych rozmów między przedstawicielami powiatu 
gryfińskiego i gminy Gryfino została wypracowana koncepcja zamiany 
niektórych dróg gminnych na powiatowe i odwrotnie, co ułatwiłoby zarządzanie 
tymi drogami w zakresie utrzymywania tych szlaków komunikacyjnych przez 
poszczególnych zarządców.  
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Gryfina i określenia ich przebiegu w celu 
zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Gryfina i 
określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaliczenia ulic 

gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Gryfino i 
ustalenia ich przebiegu (druk nr 4/WSP-AN/34). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zaliczenia ulic gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Gryfino i ustalenia ich przebiegu 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zaliczenia ulic gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie gminy 
Gryfino i ustalenia ich przebiegu. 
  
5. Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na sfinansowanie wydatków 

związanych z rozdziałem instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy 
11 Listopada 16 d pomiędzy Starostwo a Bank PKO BP, naprawą 
schodów stanowiących współwłasność Starostwa i Banku 
prowadzących do tylnego wejścia budynku przy ul 11 Listopada 16 d, 
usunięciem zapadnięć ziemi na tarasie przed ww. budynkiem (druk nr 
5/WSP-AN/34). 

 
Zarząd, zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia zgody na 

sfinansowanie wydatków związanych z rozdziałem instalacji elektrycznej w 
budynku przy ulicy 11 Listopada 16 d pomiędzy Starostwo a Bank PKO 
BP, naprawą schodów stanowiących współwłasność Starostwa i Banku 
prowadzących do tylnego wejścia budynku przy ul 11 Listopada 16 d, 
usunięciem zapadnięć ziemi na tarasie przed ww. budynkiem.   

Zarząd, zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacji i Obywatelskich 
do uprzątnięcia pomieszczenia mieszczącego się w budynku przy ulicy 
Szczecińskiej. Pomieszczenie to będzie przeznaczone pod działalność 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
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IV. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany uchwały Nr 8/II/2003 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003 r. w/s zmiany 
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2003 (druk nr 
1/SK/34). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany uchwały Nr 8/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003 r. w/s zmiany upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków 
budżetowych, których są dysponentami na rok 2003 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w/s zmiany uchwały Nr 8/II/2003 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003 r. w/s zmiany upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, 
których są dysponentami na rok 2003.  

 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2003 (druk nr 2/SK/34). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd, podjął uchwałę w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 
dokonanych na wniosek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 
związanych z przesunięciem kwoty 29.000 zł przeznaczonej na wydatki 
rzeczowe do paragrafu związanego z wynagrodzeniem funkcjonariuszy.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2003 (druk nr 3/SK/34). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,    
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 
dokonaną w związku z przyznaniem dotacji od Wojewody 
Zachodniopomorskiego w kwocie 90.380 zł na realizację zadań z zakresu 
oświaty i wychowania oraz opieki społecznej.  
 
V. PION SEKRETARZA. 
1. Program rewizyty delegacji Powiatu Uckermark w Powiecie Gryfińskim 

(druk nr 1/SE/34). 
 

Zarząd, po wprowadzeniu poprawek przyjął program rewizyty delegacji 
Powiatu Uckermark w Powiecie Gryfińskim, która nastąpi 02 września 
2003 r. 
     
VI. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
1. Informacja Starosty na temat utworzenia Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 

W związku z desygnowaniem przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego 
swojego przedstawiciela do prac Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych – Przewodniczącej Rady Powiatu Lidii Pięty, Zarząd 
pozytywnie zaopiniował propozycję Starosty w/s powołania Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Zarząd opiniuje pozytywnie następujący skład Rady: 
1. Alina Leończuk – prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w 

Mieszkowicach, zgłoszona przez Urząd Gminy w Mieszkowicach, 
2. Lidia Pięta – przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, desygnowana 

przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, 
3. Wanda Kmieciak – wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie, 
4. Krystyna Knop – desygnowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „MOST” w Nowym Czarnowie, 
5. Mieczysław Komorowski – desygnowany przez Polski Związek 

Niewidomych – Koło w Gryfinie. 
Wręczenie nominacji odbędzie się dn. 13.08.2003 r. o godz. 1000 w tarkcie 
posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
2. Informacja Starosty na temat pisma od Wojewody 

Zachodniopomorskiego, dotyczącego Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w Powiecie Gryfińskim (załącznik nr 1). 
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Starosta złożyła zapytanie skierowane do Sekretarza Powiatu, dotyczące 
powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gryfińskim, 
która mimo ciążącego na organach powiatu obowiązku jej powołania 
najpóźniej do 01.01.2002 r. nie została powołana do dzisiaj, a proces 
wyłaniania kandydatów do jej składu nie został nawet rozpoczęty.    

Zarząd, zobowiązał Sekretarza Powiatu do, natychmiastowego 
przygotowania procedury powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
zgodnie z delegacją ustawową w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 
27.08.2003 r. 
 
3. Zapoznanie się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego przesłanym do Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego 
(załącznik nr 2). 

 
Zarząd, zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego przesłanym do Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego i 
przekazanym do informacji Staroście Gryfińskiemu, dotyczącym zażalenia 
adw. Marka Łuczkiewicza działającego w imieniu Górnośląskiej Centrali 
Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Spółka z o. o. na postanowienie 
Wojewody Zachodniopomorskiego nie dopuszczające w/w Spółki jako 
strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wykreślenia z rejestru 
prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego SPZZOZ w 
Gryfinie wraz z aktami sprawy.      

 
4. Zapoznanie się z dokumentacją, dotyczącą postępowania procesowego 

przeciwko byłemu dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie (załącznik nr 3). 
 

Zarząd, zapoznał się z dokumentacją dotyczącą aktualnego przebiegu 
postępowania procesowego przeciwko byłemu dyrektorowi SPZZOZ w 
Gryfinie i zobowiązał Starostę do ponownego wystąpienia do Prokuratora 
Rejonowego w Gryfinie p. Marioli Herwart o przekazanie informacji na 
temat ewentualnego terminu wznowienia zwieszonego śledztwa w sprawie 
przeciwko M. Mrozowi (b. dyr. SPZZOZ w Gryfinie) i innym. Projekt 
pisma do prokuratury w załączeniu (załącznik nr 3)  
 
5. Spotkanie z prezesem i pełnomocnikiem Spółki „CEFARM” będącego 

wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie. 
 

Zarząd, odbył spotkanie z pełnomocnikiem mec. Krzysztofem Judkiem  
działającym w imieniu Spółki „CEFARM” będącej wierzycielem SPZZOZ 
w Gryfinie. 
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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 _________________ 
 


