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Protokół nr 45/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 5 listopada 2003 r. w godzinach od 1500 do 2130 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 zaproszeni goście. (lista obecności zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    
3. Zarząd przyjął protokół nr 44/II/2003 z 21 października 2003 r. z wyłączeniem zapisu dokonanego w pionie 

Etatowego Członka Zarządu pkt 2 „Wstępna informacja n/t sprawozdania z kontroli przeprowadzonej            
w wydziale Transportu i Komunikacji”. Zapis ten zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.  

  
II. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek firmy ABRYS Technika Sp. z o.o. z Poznania z dnia 24.10.2003 

r. w/s zmiany sposobu płatności za dokumentacje: Program Ochrony 
Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 1/WSP/45).     

 
Zarząd podjął decyzję, że sposób płatności za dokumentację: 

„Programu Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Gryfińskiego” – zostanie zrealizowany na dotychczasowych warunkach 
zapisanych w umowie z dnia 7 maja 2003 r., czyli po przyjęciu 
dokumentacji przez Radę Powiatu w Gryfinie.         
 
2. Wniosek pani Danuty Szali dot. umorzenia odsetek wynikających z 

nieprawidłowo ustalonej należności z tytułu najmu za rok 2002 i 2003 w 
łącznej wysokości 516,00 zł – za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej 4 
w Gryfinie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku 
mieszkalnego oraz udziałem w gruncie działki nr 85/2, położonej w 
obrębie 3 m. Gryfino (druk nr 2/WSP/45). 

 
Zarząd, przychylił się do wniosku pani Danuty Szali i postanowił 

umorzyć odsetki wynikające z nieprawidłowo ustalonej należności z tytułu 
najmu za rok 2002 i 2003 w łącznej wysokości 516,00 zł za lokal mieszkalny 
nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie wraz z udziałem w częściach wspólnych 
budynku mieszkalnego oraz udziałem w gruncie działki nr 85/2, położonej 
w obrębie 3 m. Gryfino.   

  
3. Rozpatrzenie ofert na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Binowie. 
 
 W obecności członków Zarządu zostały otwarte oferty na stanowisko 
dyrektora Domu Dziecka w Binowie.  
Oferta Nr 1 – pani Ilona Jakciewicz – Bara, 
Oferta Nr 2 – pani Mariola Kosowska 
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 Zarząd zapoznał się z kandydaturami osób ubiegających się o 
stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Binowie.  Zarząd postanowił podjąć 
decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie wyboru dyrektora Domu 
Dziecka w Binowie na następnym posiedzeniu. 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania robót 

dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przez firmę „FRAMEX” ze 
Stargardu Szczecińskiego, wyrażenia zgody na roboty zamienne w DPS 
w Moryniu, wyrażenia zgody na podpisanie umowy z osobą pełniącą 
funkcję kierownika budowy przy wymianie stolarki okiennej w 
obiektach DPS w Trzcińsku – Zdroju i Moryniu, zlecenia wykonania 
projektu budowlanego na wymianę 12 szt. okien w DPS w Moryniu               
(druk nr 1/WSP- AN/45). 

 
Zarząd wyraził zgodę na:  

- przedłużenie terminu wykonania robót dot. wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej przez firmę „FRAMEX” ze Stargardu 
Szczecińskiego,  

- na roboty zamienne w DPS w Moryniu,  
- podpisanie umowy z osobą pełniącą funkcję kierownika budowy 

przy wymianie stolarki okiennej w obiektach DPS w Trzcińsku – 
Zdrój i Moryniu,  

- na zlecenie wykonania projektu budowlanego na wymianę 12 szt. 
okien w DPS w Moryniu.                

 
2. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dot. 

przeniesienia z 2003 r. na 2004 r. zadania: „Budowa kanalizacji 
deszczowej na ulicy Jodłowej w Chojnie” (druk nr 2/WSP-AN/45).    

 
Ze względu na odstąpienie gminy Chojna od realizacji budowy 

kanalizacji sanitarnej w 2003 r., Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu 
realizacji zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jodłowej w 
Chojnie” z 2003 r. na 2004 r.    
 
V.PION SKARBNIKA   
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 1/SK/45).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003. Zmiany dokonane zostały na wniosek:  

- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 
przeniesienie środków między rozdziałami,  

- Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki o 
przyznanie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
nauczycielom z terenu powiatu gryfińskiego,  

- Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie o przesunięcie środków między 
rozdziałami, 

oraz w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 
zwiększającym dotację celową w dziale Opieka Społeczna – Powiatowe 
Centra Pomocy Społecznej (4.600 zł), a także w związku z porozumieniem 
w sprawie realizacji programu pn. „Projekt działań wspomagających 
poprawę dostępności i efektywności oparcia społecznego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi” dla DPS Nowe Czarnowo (8.000 zł).         

     
2. Projekt umowy o umorzenie zaległości ZSP Nr 1 w Chojnie do 

zaopiniowania przez Komisję Budżetową Radu Powiatu w Gryfinie oraz 
rozpatrzenie zmiany warunków umowy nr 1/03 z ZSP Nr 1 w Chojnie. 
(druk nr 2/SK/45).    

 
Zarząd przyjął do zaopiniowania przez Komisję Budżetową Rady 

Powiatu w Gryfinie projekt umowy o umorzenie zaległości Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w kwocie 37.656,22 zł, wynikających 
z opłat za energię cieplną. 

Zarząd, wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy zawartej 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a w/w ZSP Nr 1 w Chojnie na dostawę 
energii cieplnej, w którym skrócono by okres obowiązywania umowy na 
dostawę ciepła. W związku z tym, że koszty wytworzenia  energii cieplnej są 
pokrywane ze środków Starostwa zaoszczędzone w ten sposób środki mogą 
być przeznaczone na inny cel.             
 
3. Przyjęcie zadań i wstępnych materiałów do projektu budżetu 2004 roku-

proponowane wydatki w zakresie opieki społecznej, administracji, dróg, 
PFOŚ i GW, dług publiczny (druk nr 1/SK/45). 

 
W tym momencie udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięła pani Barbara Maślak-

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.       
 

Zarząd zapoznał się zadaniami i wstępnymi materiałami do projektu 
budżetu na rok 2004. Zarząd zaproponował kierunkowe rozwiązania. 

1. Oświata. 
Odnośnie wydatków związanych z zadaniami oświatowymi 
realizowanymi przez Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w powiecie 
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gryfińskim, Zarząd postanowił, że subwencja oświatowa będzie 
przekazywana do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek – 
w całości. Wówczas to każdy z dyrektorów danej placówki będzie 
decydował w jaki sposób dysponować otrzymaną kwotą na rozdziały i 
paragrafy. 
W stosunku do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie oraz w Nowym 
Czarnowie Zarząd podjął następujące rozstrzygnięcia: 

-  pozostawić finansowanie w/w placówek na dotychczasowych   
warunkach w 2004 roku, 

- rozważyć możliwość połączenia Zespołu Szkół Specjalnych             
w Gryfinie i Nowym Czarnowie i utworzyć jedną placówkę, 
która ewentualnie rozpoczęłaby działalność w 2005 roku. 
Decyzja w tej sprawie podjęta będzie wtedy, gdy wypracowana 
zostanie odpowiednia koncepcja połączenia tych dwóch 
placówek. Zarząd zobowiązał naczelnika wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do przedstawienia szczegółowych 
materiałów poglądowych i symulacji do oceny radnym powiatu.  

 
W tym momencie udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięła pani Mariola Górniak – 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  
 
2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zarząd podjął następujące rozstrzygnięcia w sprawie poziomu 
finansowania zadań realizowanych ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie:  
-    zdania inwestycyjne własne powiatu gryfińskiego – 745.000 zł, 
- edukacja ekologiczna – 100.000 zł, 
- inne zadania jednostek organizacyjnych powiatu i jednostek 

zespolonych służb – 725.000 zł, 
- dotacje dla gmin i jednostek gmin – 300.000 zł   

     
3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie.            

W stosunku do wydatków Starostwa Powiatowego na 2004 r. Zarząd 
podjął następujące decyzje:  
1. Zadania administracyjne, w tym: 

- Starostwo Powiatowe  
- Rada Powiatu  
- Komisje poborowe  
- Dotacje dla gmin – porozumienia (decyzje administracyjne) 

2. Promocja powiatu (w tym realizacja projektów w oparciu               
o fundusze strukturalne – udział powiatu)  

3. Geodezja, Kartografia, i Leśnictwo 
4. Pozostałe zadania (wyłączając dotację dla OSP) 
5. Obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów  
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6. Gospodarka Nieruchomościami: 
a) Gospodarka mieniem Skarbu Państwa. Kwota jaka zostanie 

przeznaczona na ten cel będzie zależała od kwoty dotacji 
przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  

b) Gospodarka mieniem powiatu – pozostawić wydatki związane     
z eksploatacją obiektów, wyłączając budynki, w których 
znajdują się filie Starostwa Powiatowego.   

7. Zadania oświatowe wyłączyć z wydatków Starostwa Powiatowego  
i włączyć je w projekcie budżetu powiatu do Działu Oświata.   

         
W stosunku do realizacji spłaty zadłużenia SPZZOZ, Zarząd 

zobowiązał p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do przedstawienia na 
następnym posiedzeniu zestawienia wierzycieli wraz z kwotami, którzy 
wyrazili chęć podpisania porozumień na wcześniejszą spłatę zadłużenia 
oraz tych wierzycieli, którzy podpisali porozumienia.   

 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej i Komisji Budżetowej z dnia 29 

października 2003 r. oraz Komisji Gospodarki z dnia 30 października 
2003 r. (druk nr 1/SE/45).  

 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart poinformował Zarząd, że wniosek w/w 

Komisji dotyczy, pomocy jakiej ewentualnie mógłby udzielić Zarząd Powiatu 
czterem rodzinom, które w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Swobnicy 
straciły cały dorobek życia.  

Wicestarosta Józef Ruciński, przekazał informację członkom Zarządu o 
działaniach jakie w tej sprawie podjęło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie. Działania te skoncentrowały się na pomocy rodzinie mającej na 
wychowaniu niepełnosprawne dziecko, przydzielając materac antyodleżynowy.      

 
Ze względu na brak tytułu prawnego, Zarząd uznał, że nie ma 

jakiejkolwiek możliwości bezpośredniego udzielenia pomocy finansowej 
rodzinom poszkodowanym w pożarze z budżetu powiatu, jednak zwróci się 
z apelem do radnych Rady Powiatu Gryfińskiego o dobrowolne darowizny 
na pomoc pogorzelcom  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu do wystosowania 
pisma do gryfińskich przedsiębiorców oraz instytucji z apelem o udzielenie 
pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarze, przyłączając się tym samym 
do apelu wójta gminy Banie – Ryszarda Jusia publikowanego w lokalnej 
prasie. 

W trakcie posiedzenia Zarządu – Przewodnicząca skontaktowała się 
telefonicznie z wójtem gminy Banie Ryszardem Jusiem. Z rozmowy tej 
wynikało, że problem odbudowy dachu oraz wymiany instalacji 
elektrycznej w spalonym budynku został załatwiony przy pomocy gminy 



 6

Banie (OPS) oraz nadleśnictwa Gryfino (drewno). W ciągu dwóch tygodni 
(od dnia 5 XI 2003), dach zostanie całkowicie wyremontowany. Z 
informacji wójta gm. Banie wynikało, iż pożar strawił dach i poddasze, a 
rodziny zostały zabezpieczone w miejsce do mieszkania na czas remontu. 
Jedna rodzina skorzystała z pomocy gminy Banie i została zakwaterowana 
w Domu Kultury w Baniach, pozostałe zaś znalazły schronienie u rodzin.    

Czterorodzinny dom stanowi własność prywatną czterech rodzin. 
Istnieje możliwość udzielenia wsparcia rzeczowego ze strony powiatu, 

jakim może być np. zakup pościeli, czy artykułów gospodarstwa domowego 
pierwszej potrzeby – o ile uległy zniszczeniu. Taka możliwość jest do 
rozważenia – po otrzymaniu informacji na temat szczegółowych potrzeb w 
tym względzie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach. Do dnia 
dzisiejszego Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach udzielił pomocy 
finansowej, a także rzeczowej.   

  
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

Staroście Gryfińskiemu dodatku specjalnego na 2004 rok                     
(druk nr 2/SE/45). 

 
Starosta stwierdziła, że proponowany projekt uchwały Rady Powiatu w 

Gryfinie w/s przyznania Staroście Gryfińskiemu dodatku specjalnego na rok 
2004 nie powinien być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
Jedynym właściwym organem, który może się wypowiadać w sprawach 
dotyczącyh wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego jest Rada Powiatu w Gryfinie. 
Starosta uznała, że stosowna uchwała w tej sprawie, wraz z załącznikiem, 
powinna być przedmiotem dyskusji na komisjach Rady Powiatu, a następnie na 
sesji Rady Powiatu. Załącznik ten powinien zawierać: 

- stosowne przepisy regulujące tryb i warunek ustalania składników 
wynagrodzenia Starosty,  

Jako materiał poglądowy radnym powinno być przekazane:   
- zestawienie poziomu zarobków wraz z dodatkami poprzednich Starostów 

Powiatu Gryfińskiego (uchwalonych przez Radę Powiatu poprzedniej i 
obecnej kadencji) 

- zestawienie zarobków wraz z dodatkami Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego (stan na październik 2003), 
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- zestawienie poziomu zarobków wraz z dodatkami wójtów i burmistrzów 
gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego. 

- dotychczasową uchwałę w/s ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Gryfińskiego w okresie w okresie 2003-2004  

 
Ze względu na brak kompetencji w kwestii ustalania dodatku 

specjalnego Staroście Zarząd nie rozpatrzył w sposób wiążący projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyznania Staroście Gryfińskiemu 
dodatku specjalnego na rok 2004.  

Zarząd stwierdził, że stosowny projekt uchwały (wraz z załącznikami), 
w tej sprawie powinien być przedmiotem dyskusji na posiedzeniach 
Komisji Rady Powiatu, a następnie na sesji Rady Powiatu jako organu 
posiadającego kompetencje ustawowe w tej sprawie.             
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Propozycja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w/s spłaty 

wierzytelności wynikającej z zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie. 
 

Zarząd pozytywnie odniósł się do propozycji Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i postanowił, że I rata - 194,943 zł 
zostanie spłacona do końca 2004 roku, zaś II rata – 200.000 zł 
wierzytelności zostanie spłacona do końca I kwartału 2005 r. Przy takim 
rozwiązaniu wierzyciel zobowiązał się odstąpić od dochodzenia wypłacenia 
odsetek od kwoty głównej zadłużeni w sumie 394,943 zł. Odzyskane 
pieniądze wierzyciel przeznaczy na zakup 2 karetek pogotowia 
ratunkowego, które będą przekazane Powiatowej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gryfinie.  
   

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 _________________ 
 


