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Protokół nr 50/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 24 grudnia 2003 r. w godzinach od 800 do 945 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 49/II/2003 z 17 grudnia 2003 r.   
  
II. PION STAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia                    
9 października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 
2002 dotacji celowej dla SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie, 
zmienionej uchwałą Nr III/27/2002 r. Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 
2002 r. oraz uchwałą Nr X/102/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia               
29 września 2003 r. (druk nr 1/SP/50). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie, 
zmienionej uchwałą Nr III/27/2002 r. Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2002 r. oraz uchwałą Nr X/102/2003 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2003 r.  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 zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu                
w Gryfinie z dnia 9 października 2002 r. Zmiana dotyczy udzielenia                
z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla SPZOZ – Szpital 
Powiatowy w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr III/27/2002 r. Rady Powiatu 
z dnia 21 grudnia 2002 r. oraz uchwałą Nr X/102/2003 Rady Powiatu             
w Gryfinie z dnia 29 września 2003 r. 
 
2. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zawarcia 

porozumienia z wierzycielem jakim jest Spółka „Index” z Bydgoszczy 
(druk nr 2/SP/50). 

 
 Zarząd zapoznał się z pismem p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie            
w sprawie zawarcia porozumienia z wierzycielem jakim jest Spółka 
„Index” z Bydgoszczy. Zarząd nie wyraził zgody na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gryfinie,                    
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a wierzycielem. W związku z tym, sprawa w/w wierzyciela będzie 
rozpatrywana w normalnym trybie.  
 
3. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie wobec 
spółki „Brokerhaus” (druk nr 3/SP/50).   

 
  Zarząd zapoznał się z pismem p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie              
w sprawie porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia SPZZOZ                    
w Gryfinie wobec spółki „Brokerhaus”. Zarząd nie wyraził zgody na 
podpisanie porozumienia ze spółką „Brokerhaus” na warunkach 
zaproponowanych przez tę spółkę.   
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu w/s przesunięcia środków finansowych 

PFRON z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez 
PUP w Gryfinie (druk nr 4/SP/50).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s przesunięcia środków 
finansowych PFRON z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez PUP w Gryfinie w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
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.     
 
III. PION WICESTAROSTY 
1. Informacja dyrektora PCPR o wynikach kontroli problemowej DPS        

dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych w Moryniu           
(druk nr 1/WSP/50). 

 
 Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach kontroli 
problemowej Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
niepełnosprawnych w Moryniu. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu w/s przeniesienia środków między 

paragrafami w wydatkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     
(druk nr 2/WSP/50). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s przeniesienia między 
paragrafami w wydatkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s przeniesienia środków 
między paragrafami w wydatkach Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.    
 
3. Wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

przedłużenia umów najmu na pomieszczenia biurowe w budynku przy 
ul. Sprzymierzonych 9 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 3/WSP/50). 

 
 Zarząd, pozytywnie rozpatrzył wniosek naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s przedłużenia umów najmu na 
pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego i postanowił przedłużyć 
umowy najmu na okres 1 roku, tj. do 31.12.2004 r. dwóm podmiotom: 

1. „Geodezja” s.c., 
2. Agencja ochrony Osób i Mienia „Skorpion Jack”, 

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu z Panią Teresą 
Duniec – Łuksza prowadzącą – firmę ubezpieczeniową – do 29.02.2004 r.        
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 4/WSP/50).       

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę  ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Burmistrzem 

Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powierzenia MOS w Gryfinie 
wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury 
fizycznej (druk nr 1/WSP-AN/50).  

 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powierzenia 
MOS w Gryfinie wykonania zadań o charakterze ponadgminnym                   
w zakresie kultury fizycznej.      
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany Uchwały Nr 101/2003 
Zarządu Powiatu   w Gryfinie z dnia 7.10.2003 r. w/s realizacji zadania   
z zakresu „Edukacji ekologicznej” (druk nr 2/WSP-AN/50). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu zmiany Uchwały                 
Nr 101/2003 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, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmiany Uchwały Nr 101/2003 
Zarządu Powiatu   w Gryfinie z dnia 7.10.2003 r.  w/s realizacji zadania          
z zakresu „Edukacji ekologicznej” w Zespole Szkól Specjalnych w Gryfinie.   
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany Uchwały Nr 32/II/2003 

Zarządu Powiatu   w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania   
z zakresu „Edukacji ekologicznej” (druk nr 3/WSP-AN/50).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s zmiany Uchwały                 
Nr 32/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 jednogłośnie podjął uchwałę w/s zmiany Uchwały Nr 32/II/2003 
Zarządu Powiatu   w Gryfinie z dnia 9.04.2003 r. w/s realizacji zadania                
z zakresu „Edukacji ekologicznej” w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie.     
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii            

o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie gminy Chojna w m. Nawodna               
do kategorii dróg gminnych (druk nr 4/WSP-AN/50).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s wyrażenia opinii            
o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie gminy Chojna w m. Nawodna do kategorii dróg gminnych w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia opinii o zaliczeniu 
dróg (ulic) na terenie gminy Chojna w m. Nawodna do kategorii dróg 
gminnych.   
 
IV.PION SKARBNIKA   
1. Pismo dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie                 

w sprawie: 
- projektu umowy o umorzenie zaległości wynikających z wynajmu 

pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Chojnie, 
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- zmiany warunków umowy nr 03/2003 zawartej z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Chojnie poprzez odstąpienie            
od obciążania kosztami wynajmu za grudzień 2003 r. (druk nr 
1/SK/50). 

 
Zarząd postanowił przekazać do zaopiniowania Komisji Budżetowej  

umowę o umorzenie zaległości wynikających z wynajmu pomieszczeń            
w Starostwie Powiatowym w Chojnie.  

Zarząd wyraził zgodę na zmianę warunków umowy nr 03/2003 
zawartej z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chojnie poprzez 
odstąpienie od obciążania kosztami wynajmu za grudzień 2003 r. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 2/SK/50). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany 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 zmiany w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003. Dokonane zmiany dotyczą zwiększenia planowanej 
kwoty na zadanie pn. „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej              
w Domu Dziecka w Binowie”       

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 3/SK/50). 

 
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, zgodnie z wnioskiem 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.  

 
V. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja Etatowego Członka Zarządu – Adama Nycza na temat  

negocjacji z burmistrzami Miast i Gmin wchodzących w skład Powiatu 
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Gryfińskiego w/s podpisania porozumień na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych (ulic) w miastach. 

 
Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz poinformował członków 

Zarządu Powiatu o dotychczasowych rezultatach negocjacji z burmistrzami 
Miast i Gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego w/s podpisania 
porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (ulic) w miastach. Na 
dzień 24.12.2003 r.  gotowość do podpisania porozumienia wyrazili: 

1. Burmistrz Morynia – Jan Maranda, 
2. Burmistrz Cedyni – Adam Zarzycki, 
3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Henryk Piłat, 

 
2. Informacja Starosty na temat podpisania porozumienia pomiędzy 

Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, a Powiatem Gryfińskim      
w/s przeprowadzenia badań ankietowych dotyczących poczucia 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu Gryfińskiego w 2004 r. 

 
Zarząd wysłuchał informacji Starosty na temat podpisania 

porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie,             
a Powiatem Gryfińskim w/s przeprowadzenia badań ankietowych 
dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu 
Gryfińskiego w 2004 r. 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w tej sprawie. Koszty 
wykonania tych badań (2.500 zł) zostaną pokryte ze środków 
przeznaczonych na promocję Powiatu Gryfińskiego.       
    

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 _________________ 
 


