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Protokół nr 41/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 23 września 2003 r. w godzinach od 1400 do 1600 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. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    
3. Zarząd przyjął protokół nr 40/II/2003 z 15 września 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s udzielenia dotacji celowej 

dla SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/41). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s 
udzielenia dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w/s udzielenia dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie. 

  
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w/s brakujących środków 

finansowych na rok 2003 na zadania z zakresu pomocy społecznej (druk 
nr 1/WSP/41).  

 
Zarząd przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie w/s brakujących 

środków finansowych na rok 2003 na zadania z zakresu pomocy społecznej.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych  
w Trzcińsku – Zdrój  (druk nr 2/WSP/41). 

 
 Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku – Zdrój ? 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie powołania dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku – Zdrój .  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s ogłoszenia naboru kandydatów 

na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Binowie (druk nr 3/WSP/41). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia naboru 
kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Binowie? 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru 
kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Binowie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s przesunięcia środków 

finansowych PFRON pomiędzy zadaniami (druk nr 4/WSP/41). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s przesunięcia środków 
finansowych PFRON z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
realizowanych przez PUP w Gryfinie na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej realizowane przez PCPR w Gryfinie. 

 
5. Podpisanie aneksu do umowy zawartej w dniu 7 maja 2003 r. pomiędzy 

Zarządem Powiatu Gryfińskiego, a firmą ABRYS Technika Sp. z o. o. z 
Poznania, dotyczącej wykonania Programu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/41).    

 
Zarząd, wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy zawartej w dniu 

7 maja 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego, a firmą ABRYS 
Technika Sp. z o. o. z Poznania, dotyczącej wykonania Programu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego. Aneks 
dotyczył terminów wykonania opracowania. W umowie termin wykonania 
opracowania ustalony był na dzień 23.09.2003 r. Aneks ustala termin 
wykonania opracowania na dzień 24.10.2003 r.  

 
IV.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Wniosek ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów w Gryfinie o 

dofinansowanie organizacji spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
dla emerytowanych nauczycieli (druk nr 1/WSP-AN/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku ZNP Sekcji 
Emerytów i Rencistów w Gryfinie dot. dofinansowania organizacji spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
dla emerytowanych nauczycieli ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek ZNP Sekcja Emerytów i 
Rencistów o dofinansowanie organizacji spotkania z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej dla emerytowanych nauczycieli i postanowił dofinansować w/w 
imprezę kwotą w wysokości 300 zł ze środków z części oświatowej 
subwencji ogólnej.  
 
2. Wniosek dyrektora PZD w Gryfinie w/s przebudowy chodnika i   

poszerzenie poboczy w m. Godków (druk nr 2/WSP-AN/41). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie w/s przebudowy chodnika i poszerzenia poboczy  
w m. Godków. 
 
3. Wniosek dyrektora PZD w Gryfinie remontu chodnika w m. Nowe 

Objezierze (druk nr 3/WSP-AN/41). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie w/s przebudowy chodnika i poszerzenia poboczy                  
w m. Nowe Objezierze.  
 
4. Wniosek dyrektora PZD w Gryfinie w/s remontu nawierzchni drogi 

Moryń – Ładkowo (druk nr 4/WSP-AN/41). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie w/s remontu nawierzchni drogi Moryń – Ładkowo. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu 

dróg (ulic) na obszarze miasta Chojna do kategorii dróg gminnych   
(druk nr 5/WSP-AN/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu 
dróg (ulic) na obszarze miasta Chojna do kategorii dróg gminnych ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu 
dróg (ulic) na obszarze miasta Chojna do kategorii dróg gminnych. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu 

dróg (ulic) na obszarze miasta Moryń do kategorii dróg gminnych      
(druk nr 6/WSP- AN/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu 
dróg (ulic) na obszarze miasta Moryń do kategorii dróg gminnych ? 
Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu 
dróg (ulic) na obszarze miasta Moryń  do kategorii dróg gminnych. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmian w układzie 

wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2003                   
(druk nr 7/WSP-AN/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmian 
w układzie wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2003 ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w/s 
zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 
2003. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 8/WSP-AN/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie 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 jednogłośnie uchwałę w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003 związaną z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd 
powiatu gryfińskiego. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 9/WSP-AN/41). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie 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 jednogłośnie uchwałę w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003 związaną z utworzeniem nowego gabinetu języka niemieckiego dla 
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oddziałów dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Gryfinie. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Wnioski Komisji Gospodarki do projektu budżetu na rok 2004 (druk nr 

1/SK/41).  
 

Zarząd, przyjął do realizacji wnioski Komisji Gospodarki do projektu 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 
2. Przyjęcie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową 

obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych 
Powiatu (druk nr 2/SK/41). 

 
Zarząd przyjął Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 

bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek 
organizacyjnych Powiatu.  
 
3. Wybór oferty na kompleksową obsługę brokerską w zakresie 

ubezpieczeń majątkowych Powiatu i odpowiedzialności cywilnej 
Zarządu i Starosty (druk nr 3/SK/41). 

 
Zarząd zapoznał się z ofertami na kompleksową obsługę brokerską 

złożonymi przez firmę MEDIC-EUROBROKERS Sp. z o. o. z Torunia oraz 
Kancelarię Brokerską Doroty Jankowskiej z Gryfina.  

Zarząd po głębokiej analizie obu ofert postanowił wybrać ofertę 
Kancelarii Brokerskiej Doroty Jankowskiej z Gryfina.  
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zadań 

priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w 
opracowaniu budżetu na 2004 rok (druk nr 4/SK/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie    
w/s zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2004 rok ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w/s zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki 
budżetowej w opracowaniu budżetu na 2004 rok.  
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr II/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 
2002 r. w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/SK/41). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany uchwały nr II/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002 r. w/s uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego ?   
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w/s zmiany uchwały nr II/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z 
dnia 21 grudnia 2002 r. w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego.  
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 6/SK/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie 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 jednogłośnie uchwałę w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003 wynikającą ze zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej, 
zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającego dotację dla 
powiatu oraz przesunięcia środków z zaplanowanych wydatków na obsługę 
Rady Powiatu do wydatków Starostwa. 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Komisji Gospodarki z posiedzenia w dniu 11 września 2003 r 

(druk nr 1/SE/41).   
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Gospodarki z 
posiedzenia w dniu 11 września 2003 r.  

 
2. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s wyznaczenia terminów 

rozmów z wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SE41). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie. 
Zarząd ustalił, iż terminy rozmów będą ustalane z wierzycielami 
indywidualnie.    
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania 

według właściwości do rozpatrzenia Staroście Gryfińskiemu skargi na 
działalność Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 3/SE/41). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przekazania według właściwości do rozpatrzenia Staroście Gryfińskiemu skargi na działalność Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przekazania według właściwości do rozpatrzenia Staroście 
Gryfińskiemu skargi na działalność Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
4. Wniosek Zespołu Plastycznego „AKWARELE” MOK w Moryniu i 

Zespołu Plastycznego „INSPIRACJA” Centrum Kultury w Chojnie w/s 
dofinansowania wyjazdu do Warszawy oraz objęcia patronatem 
działalności ww. zespołów (druk nr 4/SE/41). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Plastycznego 

„AKWARELE” MOK w Moryniu i Zespołu Plastycznego „INSPIRACJA” 
Centrum Kultury w Chojnie w/s dofinansowania wyjazdu do Warszawy 
oraz objęcia patronatem działalności ww. zespołów i postanowił 
dofinansować ww. zadanie kwotą 2.000 zł z nadwyżki środków pozyskanych 
od sponsorów na realizację programu telewizyjnego „Słońce Trójki”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie (druk nr 5/SE/41). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
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VII. SPRAWY RÓZNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
 

Zarząd zapoznał się z planem audytu wewnętrznego w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Baniach.   
 
 

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 _________________ 
 


