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Protokół nr 43/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 7 października 2003 r. w godzinach od 1500 do 1800 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 Etatowego Członka Zarządu z porządku obrad został zdjęty punkt nr 4 w pionie Etatowego 

Członka Zarządu, zaś punkty z pionu Sekretarza będą rozpatrywane po punktach z pionu Wicestarosty.    
Tak zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 41/II/2003 z 23 września 2003 r. Przyjęcie protokołu nr 42/II/2003 z 
29 września 2003 r. Zarząd przełożył na następne posiedzenie.  

 
II. PION STAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały intencyjnej Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 

uruchomienia przejścia Gryfino – Mescherin (druk nr 1/SP/43). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
uruchomienia przejścia granicznego Gryfino – Mescherin ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę intencyjną w/s uruchomienia 
przejścia Gryfino – Mescherin w pełnym zakresie także dla samochodów 
osobowych i innych o ładowności do 3,5 tony. 

  
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej przez 

inspektorów kontroli działających z upoważnienia Wojewody 
Zachodniopomorskiego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i w Dębcach (druk nr 1/WSP/43).     

 
Zarząd przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie o wynikach 

kontroli problemowej przeprowadzonej przez inspektorów kontroli 
działających z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Dębcach.     

 
2. Wniosek Pani Krystyny Tabak dotyczący kupna pomieszczenia 

gospodarczego znajdującego się za garażem szkolnym ZSP Nr 2 
usytuowanym na działce będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w 
zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie (druk nr 
2/WSP/43). 

 
 Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za negatywnym rozpatrzeniem wniosku Pani Krystyny 
Tabak, który dotyczy kupna pomieszczenia gospodarczego znajdującego się za garażem szkolnym ZSP Nr 2 
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usytuowanego na działce będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w zarządzie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, negatywnie rozpatrzył wniosek Pani Krystyny Tabak dotyczący 
kupna pomieszczenia gospodarczego znajdującego się za garażem szkolnym 
ZSP Nr 2 usytuowanym na działce będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, w zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 
Chojnie. 

  
3. Pismo Pani Joanny Kostrzewy w/s zawieszenia spłaty kredytu z tyt. 

nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(obiekt przy ul. B. Chrobrego 52) na okres do 2006 roku (druk nr 
3/WSP/43). 

 
Zarząd, negatywnie rozpatrzył prośbę pani Joanny Kostrzewy oraz 

zaakceptował projekt pisma - stanowiącego odpowiedź na pismo Pani 
Joanny Kostrzewy w/s zawieszenia spłaty kredytu z tyt. nabycia 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (obiekt przy ul. 
B. Chrobrego 52) na okres do 2006 roku.  
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyposażenia SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i 
Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie (druk nr 4/WSP/43). 

 
Zarząd przełożył przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w sprawie wyposażenia w mienie SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie.  

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany uchwały Nr 39/II/2003 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z 
zakresu „Edukacji ekologicznej” przez Zespół Szkół Specjalnych w 
Gryfinie (druk nr 5/WSP/43).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany uchwały Nr 39/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w/s zmiany uchwały Nr 39/II/2003 z 
dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” 
przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany uchwały Nr 30/II/2003 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z 
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zakresu „Edukacji ekologicznej” przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 6/WSP/43). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany uchwały Nr 30/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w/s zmiany uchwały Nr 30/II/2003 z 
dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

wypowiedzenia umowy dzierżawy z dnia 08.11.1999 r. zawartej z 
Niepublicznym Stomatologicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie (druk nr 7/WSP/43). 

 
Zarząd w/s wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami dotyczącego wypowiedzenia umowy dzierżawy z dnia 
08.11.1999 r. zawartej z Niepublicznym Stomatologicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie podjął następujące ustalenia:  
- należy zaproponować zawarcie nowych umów zgodnych z prawem 

dotychczasowym dzierżawcom pomieszczeń w obiekcie przy ul. 
Szczecińskiej 21 oraz rozwiązać dotychczasowe umowy. Dzierżawcom 
zostanie przedstawiona szczegółowa argumentacja do tej propozycji. 
Będą w niej zawarte elementy opinii prawnej złożonej przez radcę 
prawnego Mariana Ludkiewicza z zaznaczeniem, iż dotychczasowe 
umowy zostały zawarte z naruszeniem prawa tj. bez upoważnienia Rady 
Powiatu w Gryfinie do występowania dyr. SPZZOZ w Gryfinie w 
charakterze strony zawierającej umowy. Rada Powiatu w Gryfinie nie 
upoważniła b. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie Macieja Mroza do 
zawierania umów na czas nieokreślony z innymi podmiotami niż zakłady 
podstawowej opieki zdrowotnej. Fakt zawarcia w tej sytuacji – umów 
dzierżawy na czas nieokreślony z Niepublicznym Stomatologicznym ( a 
zatem specjalistycznym) Zakładem Opieki Zdrowotnej, w którym 
dodatkowo zawierający umowę – b. dyr. SPZZOZ Maciej Mróz – był 
osobiście jednym z uczestników Spółki Cywilnej – stanowi o tym, że 
obecnie realizowane umowy zostały zawarte z naruszeniem kompetencji 
i prawa przez ówczesnego dyrektora SPZZOZ.  

- W związku z czym, istnieje potrzeba przywrócenia stanu zgodnego z 
prawem tj. zawarcia umów dzierżawy w oparciu o upoważnienia 
ustawowe przez Zarząd Powiatu, który posiada kompetencje do 
dysponowania majątkiem Powiatu w granicach ustawowych określonych 
dla umów dzierżawy do 3 lat zawarcia umów lub jeśli dotyczyłoby to 
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powyżej 3 lat – do ewentualnego przedstawienia Radzie Powiatu 
stosownej uchwały.          

  
8. Podjęcie uchwały w Gryfinie w/s zmiany za zgodą w części decyzji 

ostatecznej orzekającej przekazanie w trwały zarząd na rzecz PZD w 
Gryfinie nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie nr 4 m. 
Gryfino, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
8/WSP/43). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany za zgodą strony w 
części decyzji ostatecznej orzekającej przekazanie w trwały zarząd na rzecz PZD w Gryfinie nieruchomości 
zabudowanych, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany za zgodą strony w 
części decyzji ostatecznej orzekającej przekazanie w trwały zarząd na rzecz 
PZD w Gryfinie nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie nr 4 
m. Gryfino, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
9. Wniosek naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa w/s zawarcia umowy o nadzór inwestorski z inż. Marianem 
Pouchem zamieszkałym w Chojnie przy ul. B. Chrobrego 7/1 przy 
realizacji zadania – remont pokrycia dachu wraz dociepleniem 
budynku internatu ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 9/WSP/43). 

 
 Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy o nadzór inwestorski z inż. 
Marianem Pouchem zamieszkałym w Chojnie przy ul. B. Chrobrego 7/1 
przy realizacji zadania – remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem 
budynku internatu ZSP Nr 2 w Chojnie.  
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa w/s zawarcia umowy o nadzór inwestorski z inż. Janem 
Fedorskim zamieszkałym w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 4/5 przy 
realizacji zadania – wykonanie kanalizacji ściekowej i zamontowanie 
zbiornika bezodpływowego ścieków na terenie Domu Dziecka w 
Binowie (druk nr 10/WSP/43). 

 
 Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy o nadzór inwestorski z inż. 
Janem Fedorskim zamieszkałym w Gryfinie przy ul. 11 Listopada  4/5 przy 
realizacji zadania – wykonanie kanalizacji ściekowej i zamontowanie 
zbiornika bezodpływowego ścieków na terenie Domu Dziecka w Binowie.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa              

i Leśnictwa w/s zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem BSC Ekopal Sp. 
jawna – na zebranie płyt azbestowych falistych z domków letniskowych 
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przy Domu Dziecka w Binowie oraz ich transport i unieszkodliwienie 
metodą stabilizacji (druk nr 11/WSP/43).    

 
 Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem BSC 
Ekopal Sp. jawna na zebranie płyt azbestowych falistych z domków 
letniskowych przy Domu Dziecka w Binowie oraz ich transport                     
i unieszkodliwienie metodą stabilizacji.   
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa                

i Leśnictwa w/s zawarcia umowy z inż. Jackiem Rossa na pełnienie 
funkcji kierownika budowy przy usunięciu płyt azbestowych z domków 
letniskowych przy Domu Dziecka w Binowie oraz rozbiórce domków 
letniskowych w Domu Dziecka (druk nr 12/WSP/43). 

 
 Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z inż. Jackiem Rossa na 
pełnienie funkcji kierownika budowy przy usunięciu płyt azbestowych z 
domków letniskowych przy Domu Dziecka w Binowie oraz rozbiórce 
zdekapitalizowanych domków letniskowych w Domu Dziecka.  
 
13. Podjecie uchwały w/s ustalenia wytycznych do sporządzenia informacji 

o stanie mienia powiatowego (druk nr 13/WSP/43). 
 
 Zarząd przełożył podjęcie uchwały w/s ustalenia wytycznych do 
sporządzenia informacji o stanie mienia powiatowego na kolejne 
posiedzenie.    
 
14. Podjęcie Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju 
(druk nr 14/WSP/43). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdrój ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w 
Trzcińsku – Zdroju.  
 
IV. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 594/2002 z 

dnia 23.12.2002 r. w/s ustalenia stawek minimalnych dotyczących 
wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/SE/43). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany uchwały Zarządu 
Powiatu Nr 594/2002 z dnia 23.12.2002 r. w/s ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawienia i 
wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany uchwały Zarządu 
Powiatu Nr 594/2002 z dnia 23.12.2002 r. w/s ustalenia stawek minimalnych 
dotyczących wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. Ustalona stawka minimalna 
wynosi 3, 16 zł/m2 (w tym VAT). 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s 

nieodpłatnego przekazania kserokopiarek na potrzeby jednostek 
organizacyjnych samorządu powiatowego (druk nr 2/SE/43). 

     
Zarząd, wyraził zgodę na przekazanie w użyczenie kserokopiarek 

analogowych będących obecnie na wyposażeniu wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na potrzeby jednostek organizacyjnych 
następujących samorządu powiatowego: 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, 
- Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, 
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Gryfinie.  
 
V.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Wniosek UKS „Korona” w/s udzielenia pomocy finansowej na 

działalność wiejskiej świetlicy w Klępiczu użytkowanej przez w/w klub  
(druk nr 1/WSP-AN/43). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek UKS „Korona” w Klępiczu gm. 

Moryń w/s przekazania środków finansowych na remont świetlicy wiejskiej 
w Klępiczu, użytkowanej przez UKS „Korona” ze względu na brak tytułu 
prawnego do przekazania tego typu dotacji.   
 
2. Zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Pedagogiczną 

Biblioteką Województwa Zachodniopomorskiego im. H. Radlińskiej w 
Szczecinie na lokal będący własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
2/WSP-AN/43). 

 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Pedagogiczną Biblioteką Województwa 
Zachodniopomorskiego im. H. Radlińskiej w Szczecinie na wynajem 
pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 3        
w Chojnie z zastosowaniem stawki wynajmu 3.16 zł netto z założeniem, że 
stawka ta w przyszłości  może ulec zmianie.       
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 

przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 
przeznaczenia środków finansowych na organizację spotkania z tej 
okazji (druk nr 3/WSP-AN/43). 

 
Członek Zarządu D. Bus: Czy ze szkoły specjalnej w Gryfinie, szkoły specjalnej w Nowym Czarnowie oraz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie nie było wniosków o przyznanie nagrody ? 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Z informacji jakie posiadam od pani Naczelnik B. Maślak, to dyrektorzy z 
w/w szkół nie złożyli wniosków o przyznanie nagród.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję, aby dołączyć do tego grona osób zaproponowanych do 
nagrody panią Teresę Narzekalak dyr. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie oraz Eugenię Hajduk (b. 
wicedyrektora ZSP Nr 2 Chojnie).  
 
 Zarząd zapoznał się z propozycjami Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącymi przyznania nagród Starosty 
Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.     
 Po dyskusji, Zarząd uznał, aby do listy osób proponowanych do 
przyznania nagród włączyć panią Teresę Narzekalak – dyrektora Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie, oraz panią Eugenię Hajduk b. wicedyrektora 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie (po uprzednim 
zasięgnięciu opinii u dyrektora w/w szkoły). W razie uzyskania pozytywnej 
opinii dyrektora, pani Eugenia Hajduk zostanie włączona do grona osób 
wytypowanych do przyznania nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.     
  
V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie poprawionej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego i 
jednostek organizacyjnych powiatu (druk nr 1/SK/43).  

 
Zarząd, przyjął poprawioną wersję Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek 
organizacyjnych powiatu.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany w układzie 

wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 
2/SK/43). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2003 ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymał się 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2003 dokonanej na 
wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
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Zmiana dotyczyła o dodatkowych środków na zakup materiałów na remont 
pomieszczeń internatu.       
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w układzie wykonawczym 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 3/SK/43). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2003 ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymał się 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2003 dokonaną na 
wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
związaną z przeznaczeniem środków na doposażenie sal sportowych w 
sprzęt sportowy w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Chojnie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2003 (druk nr 4/SK/43). 

 
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 dokonanych na wniosek dyrektora DPS w Dębcach w związku z  
dofinansowaniem programów naprawczych oraz kierownika Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie.    
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok (druk nr 5/SK/43). 
       
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego ?   
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok.  

 
VII. SPRAWY RÓZNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
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1. Informacja Starosty n/t przystąpienia, od wiosny przyszłego roku, 
jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego do inicjatywy sadzenia 
magnolii realizowanej m.in. przez Centrum Kultury „Słowianin” w 
Szczecinie. Inauguracja akcji mogłaby nastąpić 22 IV 2004 z okazji Dnia 
Ziemi. Akcja miałaby na celu kształtowanie krajobrazu – poprzez 
uczynienie krzewów i kwiatów magnolii swoistym logotypem wszystkich 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Akcja mogłaby zostać 
dofinansowana z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFOŚ i GW oraz uświetniłaby w 
„ekologiczny sposób” obchody 5-lecia odrodzonego samorządu 
powiatowego. Koordynatorem akcji „GRYFIŃSKI POWIAT 
MAGNOLII” będzie wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.       

  
2. Informacja Starosty Gryfińskiego o wyposażeniu Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie w nowy wóz bojowy, który został zakupiony 
ze środków PHARE przez władze wojewódzkie Straży Pożarnej przy 
finansowym wsparciu gryfińskiego samorządu powiatowego. 

 
3. Starosta Ewa De La Torre zaproponowała, aby kolejne posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gryfinie rozpoczynały się spotkaniami z 
wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie. Starosta złożyła wniosek, aby w tych 
spotkaniach uczestniczyli byli członkowie Zarządu Powiatu – pan 
Stanisław Szymoniak oraz pan Bolesław Paulski. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie przez członków Zarządu.           

 
4. Członek Zarządu Bronisław Sakowski poinformował o przekazaniu 

darów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie 
od Niemieckiego Czerwonego Krzyża. W uznaniu za pomoc, udzieloną 
przez Niemiecki Czerwony Krzyż, Rejonowy Oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża postanowił odznaczyć DRK Honorową Odznaką 
PCK.  Zarząd powiatu w Gryfinie wystosował list gratulacyjny.        

 
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 _________________ 
 


