
 1

Protokół nr 37/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 27 sierpnia 2003 r. w godzinach od 800 do 930 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 Starosty został zdjęty z porządku obrad punkt 1 w pionie Starosty. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    
3. Zarząd przyjął protokół nr 36/II/2003 z 19 sierpnia 2003 r.  
  
II. PION WICESTAROSTY.  
1.  Wniosek PCPR w Gryfinie w/s wytypowania dwóch członków Zarządu 

Powiatu w Gryfinie do ponownego udziału w pracach komisji 
konkursowej na dyrektora Domu Dziecka w Binowie oraz wyznaczenie 
przewodniczącego komisji (druk nr 1/WSP/37). 

  
 Zarząd, do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora Domu Dziecka w Binowie desygnował ze swojego składu 
wicestarostę Pana Józefa Rucińskiego oraz etatowego członka zarządu Pana 
Adama Nycza.  

Na Przewodniczącego komisji Zarząd wyznaczył Pana Józefa 
Rucińskiego. 
 
2. Wniosek PCPR w Gryfinie w/s wytypowania dwóch członków Zarządu 

Powiatu w Gryfinie do ponownego udziału w pracach komisji 
konkursowej na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – 
Zdrój oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji (druk nr 2/WSP/37).   

 
Zarząd, do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko 

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

Na Przewodniczącego komisji Zarząd wyznaczył Pana Józefa 
Rucińskiego. 
 
3. Wniosek wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody 

na projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej przechodzącej m.in. przez 
działki nr 335/1 i 336/5 obręb Daleszewo, gm. Gryfino będące własnością 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/WSP/37).     
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej przechodzącej 
m.in. przez działki nr 335/1 i 336/5 obręb Daleszewo, gm. Gryfino będące własnością Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na projektowaną trasę kanalizacji 
sanitarnej przechodzącej m.in. przez działki nr 335/1 i 336/5 obręb 
Daleszewo, gm. Gryfino będące własnością Powiatu Gryfińskiego.   
  
III. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I 

półrocze 2003 r.    
 

Zarząd, przyjął informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za I półrocze 2003 r.  
 
IV. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek zespołów plastycznych: „Akwarele” z MOK w Moryniu i 

„Inspiracje” z Centrum Kultury w Chojnie w/s dofinansowania bieżącej 
działalności oraz objęcia stałym patronatem działalności zespołów 
plastycznych „Akwarele” i „Inspiracje” (druk nr 1/SE/37). 

    
Ze względu na brak zaplanowanych środków w tegorocznym budżecie 

na wyżej wymieniony cel, Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek zespołów 
plastycznych: „Akwarele” z MOK w Moryniu i „Inspiracje” z Centrum 
Kultury w Chojnie w/s dofinansowania bieżącej działalności. 

Wniosek o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć powinien zostać 
złożony na etapie tworzenia, a nie wykonywania budżetu powiatu.  
 
2. Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie 

dot. przedłużenia terminu płatności faktury za media z tytułu 
użytkowania pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 
2/SE/37). 

 
Zarząd, postanowił przełożyć podjęcie decyzji w/s wniosku dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie dot. przedłużenia 
terminu płatności faktury za media z tytułu użytkowania pomieszczeń przy 
ul. Dworcowej 1 w Chojnie na kolejne posiedzenie. 

 
3. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał IX sesji Rady Powiatu w 

Gryfinie. 
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Zarząd, przyjął autopoprawki do projektów uchwał IX sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie. Wprowadzone autopoprawki dotyczą, druku nr 3/IX 
(załącznik nr 1) i druku nr 4/IX (załącznik nr 2).  
 

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 _________________ 
 


