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Protokół nr 48/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 11 grudnia 2003 r. w godzinach od 1400 do 1700 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 47/II/2003 z 1 grudnia 2003 r.   
  
II. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja n/t zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/WSP/48). 

 
Zarząd przyjął do wiadomości informację n/t zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy                 
w Gryfinie. Pozwolenie to obejmuje: 

- rozbudowę budynku szpitala powiatowego w Gryfinie o wiatrołap            
i windę, 

- przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego budynku szpitala, 
- budowę odcinka ściany oporowej, 
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, 
- budowę przyłącza energetycznego, 
- budowę wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej.   

 
Od tego momentu udział w posiedzeniu wziął członek Zarządu Powiatu w Gryfinie  

 - pani Danuta Bus. 
 
III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu w/s zmiany Uchwały Nr 38/II/2003 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu 
„Edukacji ekologicznej”(druk nr 1/WSP-AN/48).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s zmiany uchwały          
Nr 38/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji 
ekologicznej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany Uchwały Nr 38/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania               
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z zakresu „Edukacji ekologicznej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie.         
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu w/s zmiany Uchwały Nr 37/II/2003 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu 
„Edukacji ekologicznej”(druk nr 2/WSP-AN/48).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s zmiany uchwały          
Nr 37/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji 
ekologicznej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany Uchwały Nr 37/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania               
z zakresu „Edukacji ekologicznej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Gryfinie.     
 
3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu                

dot. przyjęcia do wiadomości zmian w rozkładzie przewozów 
regionalnych PKP (druk nr 3/WSP-AN/48).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z pismem Urzędu Marszałkowskiego – 
Departament Infrastruktury z dnia 27 października dot. zmiany rozkładu 
jazdy pociągów przyjął do wiadomości przedmiotowe zmiany nie wnosząc 
żadnych uwag.          
 
4. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s umorzenia 

długu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym          
z tytułu najmu pomieszczeń za okres od 01.03.2003 r. do 31.10.2003 r. 
(druk nr 4/WSP-AN/48). 

 
 Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, który dot. 
umorzenia długu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym z tytułu najmu pomieszczeń za okres od 01.03.2003 r.               
do 31.10.2003 r. Zarząd podjął następujące rozstrzygnięcia: 

1. umorzyć kwotę 2.949,12 zł wynikającą z tytułu najmu pomieszczeń    
za okres od 01.03.2003 r. do 31.10.2003 r., 

2. w sprawie ewentualnego umorzenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń 
w roku 2004, Zarząd poinformuje dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie o możliwości  złożenia podobnego wniosku w 
przyszłym roku, gdyby Stowarzyszenie ponownie ubiegało się o 
umorzenia należności z tytułu najmu pomieszczeń.  

 Jednocześnie wziąwszy pod uwagę to, że koszty te muszą być ponoszone 
przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, Zarząd uwzględni je przy 
planowaniu budżetu dla tej jednostki w 2004 r.          
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5. Akceptacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                    
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro na: dostawę oleju 
opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu EKOTERM 
PLUS w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie        
oraz powołanie komisji przetargowej w tym postępowaniu                     
(druk nr 5/WSP-AN/48).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 
30 000 Euro na: dostawę oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu EKOTERM PLUS 
w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie oraz powołanie komisji przetargowej w tym 
postępowaniu ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia                     
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro na: dostawę oleju 
opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu EKOTERM 
PLUS w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie oraz 
powołał komisję przetargową w tym postępowaniu w składzie: 

1. Józef Siwek – Przewodniczący Komisji, 
2. Beata Adamek – Sekretarz Komisji, 
3. Danuta Sikorska – Członek Komisji, 
4. Irena Lewandowska – Członek Komisji, 
5. Stojan Diakowski – Członek Komisji.   

 Zarząd w trakcie dyskusji uznał za stosowne złożenie propozycji 
Radnym Powiatu Gryfińskiego, aby zechcieli uczestniczyć w pracach 
komisji powoływanych do spraw odbioru zadań inwestycyjnych                     
i remontowych realizowanych na terenie powiatu gryfińskiego                     
w nieruchomościach stanowiących jego własność.  
 
6. Wniosek dot. zlecenia Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu        

„MAX-GAZ” s.c. z Gorzowa Wlkp. wykonania głównego przeglądu                 
w 8 kotłowniach olejowych i gazowych, polegającego na pełnej 
konserwacji kotłowni (druk nr 6/WSP-AN/48).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. zlecenia Przedsiębiorstwu 

Usługowo-Handlowemu „MAX-GAZ” s.c. z Gorzowa Wlkp. wykonania 
głównego przeglądu w 8 kotłowniach olejowych i gazowych, polegającego 
na pełnej konserwacji kotłowni.                                      
 
IV.PION SKARBNIKA   
1. Omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2004.          

(druk nr 1/SK/48).  
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Zarząd, omówił projekt uchwały budżetowej powiatu gryfińskiego wraz 

z projektem budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2004.   
Zarząd postanowił przedłożyć w/w projekt uchwały wraz                     

z objaśnieniami pod obrady Rady Powiatu Gryfińskiego, która planowana 
jest na 29 grudnia 2003 r., o ile powielenie i dostarczenie materiałów 
radnym – nastąpi w terminie do 12.12.2003 r.  
  
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wnioski Komisji Budżetowej, Gospodarki oraz Rewizyjnej                   

(druk nr 1/SE/48).  
 
a) w sprawie wniosku Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki                  

z 5 grudnia 2003 r. dot. wyceny kosztów naprawy poboczy na drodze 
powiatowej Banie – Kunowo: 
1. Zarząd wysłuchał informacji Etatowego Członka Zarządu – Adama 

Nycza. Pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg, a przewoźnikiem 
istnieje porozumienie w/s ewentualnych napraw uszkodzeń poboczy 
na drodze powiatowej Banie – Kunowo. 

2. postanowił przedstawić to porozumienie radnym – członkom 
Komisji Budżetowej oraz Gospodarki.   

 
b)  w sprawie wniosku dotyczącego podpisywania umów z gminami na 

zimowe utrzymywanie dróg powiatowych na okresy 3 – letnie, Zarząd 
przekazał go dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg celem 
ustosunkowania się do tej propozycji.  

Po analizie, Zarząd nie widzi możliwości (prawnych i finansowych) – 
podpisywania umów na zimowe utrzymanie dróg na okresy – 3 letnie, gdyż 
ograniczenia wynikają z tego, że każdorazowo uchwałą Rady Powiatu w 
Gryfinie, ustala się na dany rok budżetowy wydatki w tym zakresie. Istnieje 
także realna możliwość zmian ustawodawstwa w zakresie finansowania 
utrzymania zimowego dróg w związku np. ze zmianą zasad finansowania 
utrzymywania dróg powiatowych w przyszłości.   
 

Odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 8 grudnia 2003 r. dot. 
stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu                     
do przygotowania materiału obejmującego: 

- stan osobowy, 
- ilość etatów, 
- średnie wynagrodzenie naczelników, 
- średnie wynagrodzenie pracowników, 
- ilość odpraw pracowników odchodzących na emeryturę, 
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- liczbę osób zatrudnionych w ciągu roku 2003 na stażach, pracach 
interwencyjnych, robotach publicznych, 

- liczbę ustawowo zagwarantowanych nagród jubileuszowych 
przypadających w ciągu roku 2003 oraz 2004 

 
V. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego – pani Lilianna Ochmańska 
poinformowała członków Zarządu Powiatu, o tym że Wieloletni Plan 
Inwestycyjny oraz budżet zadaniowy w zakresie opieki społecznej i 
Powiatowego Zarządu Dróg na rok 2004 został wzorowo oceniony przez 
Małopolską Szkołę Biznesu, która jest instytucją koordynującą 
wprowadzanie Programu Rozwoju Instytucjonalnego. W związku z tym, na 
konferencji, która odbędzie w styczniu 2004 oba dokumenty będą 
prezentowane powiatom i gminom w całym kraju jako wzorcowy.      
 

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 _________________ 
 


