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Protokół nr 52/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 14 stycznia 2004 r. w godzinach od 1000 do 1345 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 jednogłośnie protokół nr 50/II/2003 z dnia 24 grudnia 2003 r. oraz protokół nr 51/II/2003        

z dnia 31 grudnia 2003 r.  
  
II.PION STAROSTY  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie w/s ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego 
(druk nr 1/SP/52). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w/s ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego. 
 
2. Wnioski o wydanie skierowania do Zakładu Psychiatrycznego 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie (druk nr 2/SP/52). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją w/w sprawie, podjął decyzję   
o skierowaniu do Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 
w Nowym Czarnowie osób wskazanych we wnioskach.  
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Propozycja rozdziału środków finansowych Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2004 r.                
– zadanie „Edukacja ekologiczna” (druk nr 1/WSP/52).  

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję rozdziału środków 

finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie w 2004 r. – zadanie „Edukacja ekologiczna”  
 

W tym momencie w posiedzeniu Zarządu uczestniczył pan Eugeniusz Niedzielski 
 – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                  
w/s przygotowania niezbędnych dokumentów do sprzedaży działki nr 75, 
położonej w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu 
(druk nr 2/WSP/52). 
 
Zarząd wyraził zgodę na zlecenie ustalenia pochodzenia gleb, które 

dotyczą to  działki nr 75, położonej w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej 
własność Powiatu.   
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                

dot. zagospodarowania i sprzedaży działki nr 75, położonej w obrębie 5 
miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu (druk nr 3/WSP/52).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami dot. zagospodarowania i sprzedaży działki 
nr 75, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu.   
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Czarnowo, obejmujące obszar w granicach działki położonej w obrębie 
Śmierdnica Las (druk nr 4/WSP/52).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, obejmujące obszar w granicach 
działki położonej w obrębie Śmierdnica Las w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Czarnowo, obejmujące obszar w granicach działki położonej w obrębie 
Śmierdnica Las.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił pan Eugeniusz Niedzielski 
 – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  

 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja na temat pisma dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego                  
w Szczecinie w/s umorzenia czynszu za 2003 i 2004 rok za wynajem 
lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnie przy                     
ul. Dworcowej (druk nr 1/WSP-AN/52). 

 
Zarząd przyjął informację na temat pisma dyrektora Departamentu 

Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie w/s umorzenia czynszu za 2003 i 2004 
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rok za wynajem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnie        
przy ul. Dworcowej. Decyzja w/w sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu 
opinii prawnej.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii                   

o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie gminy Moryń do kategorii dróg 
gminnych (druk nr 2/WSP-AN/52).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii                
o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie gminy Moryń 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 Moryń do kategorii dróg 
gminnych.  
 
3. Pismo Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie w/s udostępnienia                     

i współnajmu lokalu na biuro związkowe w budynku Starostwa 
Powiatowego Chojnie, ul. Dworcowa 1 (druk nr 3/WSP-AN/52).   

 
Zarząd zapoznał się z pismem Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie w/s 

udostępnienia i współnajmu lokalu na biuro związkowe w budynku 
Starostwa Powiatowego Chojnie, ul. Dworcowa 1.  

Zarząd uznał, że wniosek w/w sprawie powinien złożyć główny najemca 
lokalu, jakim jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa-Pożyczkowa, w 
którym powinien zwrócić się o zweryfikowanie umowy najmu w ten sposób, 
aby zawierał on możliwość zastosowania podnajmu.  
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań zleconych z zakresu administracji oraz innych zadań 
zleconych na 2004 r. (druk nr 1/SK/52). 

 
Przewodnicząca Zarząd E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych na 2004 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji oraz innych zadań 
zleconych na 2004 r.    
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok                     
(druk nr 2/SK/52). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok w brzmieniu zaproponowanym                             
przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok. 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Powołanie komisji przetargowej oraz wyznaczenie terminu składnia 

ofert i ogłoszenie przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole 
Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 1/SE/52).  

 
Zarząd postanowił wyznaczyć do prac w komisji przetargowej, której 

funkcją jest wyłonienie wykonawcy zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole 
Gryfińskie – Kołowo” następujące osoby: 

1. Przewodniczący Komisji – Józef Siwek, 
2. Członek Komisji – Ryszard Dziok, 
3. Członek Komisji – Lilianna Ochmańska, 
4. Członek Komisji – Andrzej Szyszko, 
5. Członek Komisji – Andrzej Krzemiński,  
6. Członek Komisji – Izabela Jaworska – Florek, 
7. Sekretarz Komisji – Beata Adamek. 
Zarząd postanowił, że ostateczny termin składania ofert w przetargu 

upływa z dniem 26.03.2004 r. o godz. 1200 czasu lokalnego. Oferty składane 
powinny być w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie,                     
ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej lub przesyłane na adres  
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 
– liczy się data i godzina wpływu. 

Zarząd postanowił, że otwarcie ofert nastąpi 26.03.2004 r. o godz. 1400     
w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 
w sali audiowizualnej.  
 
2. Wniosek Stowarzyszenia „Wszechnica Gospodarcza” w Gryfinie                

w sprawie przyznania dotacji na bieżące opłaty Stowarzyszenia              
(druk nr 2/SE/52).  
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Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Wszechnica 
Gospodarcza” w Gryfinie w/s przyznania dotacji na opłaty bieżące 
Stowarzyszenia ze względu na brak tytułu prawnego do przekazania tego 
typu dotacji na działalność statutową jakiegokolwiek Stowarzyszenia. 
Ponadto wniosek Stowarzyszenia „Wszechnica Gospodarcza” został 
złożony po terminie określonym przez Zarząd. 
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Przyjęcie stanowiska Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s koncepcji 

konsolidacji ZE „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie z Kompanią 
Węglową proponowanej przez rząd w aspekcie wpływu na dochody 
samorządu powiatowego w Gryfinie.   

 
Zarząd przyjął stanowisko w/s koncepcji konsolidacji ZE „Dolna Odra” 

w Nowym Czarnowie z Kompanią Węglową proponowanej przez rząd 
uznając, że realizacja tej propozycji spowoduje degradację finansową  
przedsiębiorstwa w aspekcie dochodów samorządu powiatowego                    
w Gryfinie.  
 

2. Omówienie tematów na wspólne spotkanie Zarządu Powiatu                     
i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.  

 

Zarząd omówił tematy na wspólne spotkanie Zarządu Powiatu                   
w Gryfinie i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ze szczególnym 
uwzględnieniem przekazania zadania pn. „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
gminie Gryfino.   
 

3. Spotkanie Zarządu Powiatu w Gryfinie z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Gryfino.   

 

Zarząd Powiatu w Gryfinie odbył spotkanie z Burmistrzem Miasta i 
Gminy Gryfino. Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.    
 

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 _________________ 
 


