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Protokół nr 49/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 17 grudnia 2003 r. w godzinach od 1000 do 1200 i 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 oraz zaproszeni goście. (lista obecności zał. nr 1). 
2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    
3. Zarząd przyjął protokół nr 48/II/2003 z 11 grudnia 2003 r.   
  
II. PION STAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji celowej dla SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
1/SP/49). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu                  
w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ – Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.  
 
2. Wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s 

umorzenia zobowiązań wynikających z użytkowania pomieszczenia           
w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnie przez filię Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 2/SP/49).   

 
 Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek kierownika Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie w/s umorzenia zobowiązania w dziale 853, 
rozdział 85333 w kwocie 15.000 zł, wynikającą z użytkowania 
pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnie przez filię 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.    
    
III. PION WICESTAROSTY 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania  

w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 
w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno 
– Opiekuńczemu i Opiekuńczo – Leczniczemu w Gryfinie                    
(druk nr 1/WSP/49). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 
jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu i Opiekuńczo – Leczniczemu w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu                  
w Gryfinie w/s przekazania  w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 
części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy   
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ 
Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu i Opiekuńczo – Leczniczemu      
w Gryfinie.   
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nabycia           

na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości niezabudowanej             
z mienia Skarbu Państwa, oznaczonej nr 90/2 o pow. 0,10 ha, położonej 
w obrębie Wełtyń II, gmina Gryfino (druk nr 2/WSP/49). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości niezabudowanej z mienia Skarbu Państwa, 
oznaczonej nr 90/2 o pow. 0,10 ha, położonej w obrębie Wełtyń II, gmina Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu                 
w Gryfinie w/s nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 
niezabudowanej z mienia Skarbu Państwa, oznaczonej nr 90/2 o pow. 0,10 
ha, położonej w obrębie Wełtyń II, gmina Gryfino.  
 

W tym momencie udział w posiedzeniu wzięła udział p. Mariola Górniak – Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  

 
3. Wniosek naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa                   

i Leśnictwa w/s propozycji zmian w „Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” poprzez przeniesienie zadania        
pn. „Ustalanie linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz 
innych naturalnych zbiorników wodnych” z zakresu zadań Wydziału 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa do Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru (druk nr 3/WSP/49). 

 
 Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s propozycji zmian w 
„Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 
poprzez przeniesienie zadania pn. „Ustalanie linii brzegowej dla cieków 
naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych” z 
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zakresu zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa do 
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. 
 Proponowane zmiany znajdą odniesienie w projekcie uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r.                     
(druk nr 4/WSP/49). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: proponuję, aby w załączniku do uchwały w punkcie IV Wydatki 
podpunkt 4.1 zapis brzmiał następująco: „Współudział w finansowaniu zadań w zakresie termomodernizacji       
na terenie gmin Powiatu Gryfińskiego”.    
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                    
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r. wraz z poprawką ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu                 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             
w Gryfinie na 2004 r. wraz z poprawką. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła p. Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
2003-2015 (druk nr 5/WSP/49). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre; Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2015 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.      
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu                 
w Gryfinie w/s przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 2003-2015.   
 
6. Wniosek dyrektora DPS w Dębcach w/s zwiększenia planu dochodów        

i wydatków na rok 2003 (druk nr 6/WSP/49). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora DPS w Dębcach w/s 
zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2003.         
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7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego                   
(druk nr 7/WSP/49). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu                 
w Gryfinie w/s sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego.  
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004                     
(druk nr 8/WSP/49). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym        
i Kartograficznym na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.       
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek w/s zmiany warunków porozumienia zawartego pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim, a Miastem i Gminą Gryfino w sprawie 
powierzenia MOS w Gryfinie wykonania zadań o charakterze 
pondgminnym w zakresie kultury fizycznej (druk nr 1/WSP-AN/49).  

 
Zarząd zaakceptował projekt porozumienia zawartego pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim, a Miastem i Gminą Gryfino w sprawie powierzenia 
Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Gryfinie wykonania zadań       
o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej w 2004 r.    
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu w/s zmiany Uchwały Nr 102/2003 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 7.10.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu 
„Edukacji ekologicznej”(druk nr 2/WSP-AN/49).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s zmiany uchwały          
Nr 102/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7.10.2003 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji 
ekologicznej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany Uchwały Nr 102/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7.10.2003 r. w/s realizacji zadania               
z zakresu „Edukacji ekologicznej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.     
 
3. Wniosek w/s wyrażenia zgody na zakup i montaż pompy w Domu 

Dziecka w Binowie (druk nr 3/WSP-AN/49).  
 
 Zarząd wyraził zgodę na zakup i montaż pompy służącej                     
do odprowadzania ścieków z Domu Dziecka w Binowie do zbiornika 
bezodpływowego.              
 
4. „Informacja Etatowego Członka Zarządu na temat propozycji zawarcia 

umów z gminami w/s zimowego utrzymania ulic(dróg powiatowych)        
w miastach”.  

 
 Zarząd wysłuchał informacji Etatowego Członka Zarządu na temat 
propozycji zawarcia umów z gminami w/s zimowego utrzymania ulic (dróg 
powiatowych) w miastach.  
 Zarząd, upoważnił Etatowego Członka Zarządu p. Adama Nycza           
do prowadzenia negocjacji z burmistrzami i wójtami gmin wchodzących             
w skład Powiatu Gryfińskiego w sprawie podpisania porozumień                 
na zimowe utrzymanie ulic (dróg powiatowych) w miastach.       
 
IV.PION SKARBNIKA   
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru banku 

wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego          
(druk nr 1/SK/49).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu                 
w Gryfinie w/s wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany               

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 2/SK/49). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

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

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 3/SK/49). 

 
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 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
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. Zmian w budżecie dokonuje się: 
1. zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych powiatu, 

wynikających z przesunięć między rozdziałami, a także w wyniku 
zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy subwencji ogólnej                   
z budżetu państwa (26.361 zł). 

2. projektem zaangażowania rezerwy ogólnej w związku z trudną sytuacją 
finansową w oświacie (20.000 zł).   

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2003 (druk nr 4/SK/49). 

 
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 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003. Zmian w budżecie dokonuje się ze względu na: 
1. braki środków finansowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

na wypłaty wynagrodzeń, 
2. zmiany między paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie, 
3. dofinansowanie konkursu gastronomicznego pt. ”Spotkania kulinarne – 

wariacje rybne” organizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie, 
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4. zmiany w planie dotacji celowych przyznanej na ochronę zdrowia            
od Wojewody Zachodniopomorskiego.    

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2003 (druk nr 5/SK/49).  

 
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 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003, które dotyczą przeniesienia środków finansowych        
z rozdziału – palcówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdziału – rodziny  
zastępcze. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2003 (druk nr 6/SK/49). 

 
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 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
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 związanych z: 
1. dofinansowaniem środków na zadania realizowane przez jednostki 

oświatowe, 
2. zmniejszeniem wydatków w dziale Transport i Łączność, 
3. zabezpieczeniem płatności na uregulowanie zobowiązań wynikających      

z porozumień zawartych z wierzycielami SPZZOZ oraz na odsetki             
od kredytu związanego z restrukturyzacją SPZZOZ w Gryfinie, 

4. wprowadzeniem darowizn, które wpłynęły na bezpieczeństwo publiczne 
oraz w związku z dotacją z Miasta i Gminy Cedynia na wydatki 
rzeczowe Posterunku Pożarniczego i Punktu Alarmowego PSP, 

5. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2                   
w Gryfinie.   

 
7.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany Uchwały Nr 16/II/2003 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 marca 2003 r. w sprawie kontroli 
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przestrzegania przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego 
realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości i poniesienia 
wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny        
(druk nr 7/SK/49).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr 16/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 marca 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości i poniesienia 
wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.    
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany Uchwały                    
Nr 16/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 marca 2003 r.                
w sprawie kontroli przestrzegania przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Gryfińskiego realizacji procedur, zasad wstępnej oceny celowości                    
i poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli            
i oceny.   
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały                 

Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r.           
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/SK/49).  

 
Przewodnicząca zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany Uchwały Nr 14/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości           
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany Uchwały                     
Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r.                  
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały                 

Nr 21/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r.           
w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/SK/49).   

 
Przewodnicząca zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały                 
Nr 21/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej           
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały                 
Nr 21/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r.                
w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie 

dotyczący przedłużenia terminu płatności faktury za media z tytułu 
użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie       
z prośbą o rozpatrzenie (druk nr 1/SE/49).  

 
Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności faktury             

za media z tytułu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 
1 w Chojnie do 30.01.2004 r., oraz odstąpił od naliczania odsetek karnych    
z tytułu niezapłacenia tejże faktury. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego                 
w Gryfinie (druk nr 2/SE/49). 

 
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 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
3. Omówienie projektu porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

zwołanej na 29 grudnia 2003 r. (druk nr 3/SE/49).   
 

Zarząd omówił projekt porządku obrad XII sesji Rady Powiatu               
w Gryfinie zwołanej na 29 grudnia 2003 r.     

 
V. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Zarząd zapoznał się z Apelem Związku Powiatów Polskich                     
z  dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2004.       
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokolant Marcin Wegner______________________     
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                  Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre____________________ 

                  Członek Zarządu            - Józef Ruciński    ____________________ 

         Członek Zarządu            - Adam Nycz        ____________________ 

                     Członek Zarządu            - Danuta Bus         ____________________ 

                  Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski _________________ 
 


