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Protokół nr 53/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 21 stycznia 2004 r. w godzinach od 1200 do 1400 oraz 26 stycznia 
2004 r. w godzinach od 800 do 1335 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 52/II/2003 z dnia 14 stycznia 2004 r.  
  
II.PION STAROSTY  
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

porozumienia w/s przekazania zadania własnego związanego z ochroną 
zdrowia (druk nr 1/SP/53). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w/s zaopiniowania 
porozumienia w/s przekazania zadania własnego związanego z ochroną zdrowia 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 
zaopiniowania porozumienia w/s przekazania zadania własnego związanego 
z ochroną zdrowia.   
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego 

przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie środków trwałych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, a będących dotychczas  
w użytkowaniu przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 2/SP/53).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s nieodpłatnego przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie środków trwałych stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, a będących dotychczas w użytkowaniu przez SPZOZ Szpital Powiatowy 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 nieodpłatnego przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
środków trwałych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego,  
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a będących dotychczas w użytkowaniu przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.       
 
3. Pismo Nordea Bank Polska S.A. będącego wierzycielem SPZZOZ  

w Gryfinie wzywające do podjęcia kroków zmierzających  
do zaspokojenia roszczeń wobec banku (druk nr 3/SP/53).   

 
Zarząd zapoznał się z pismem Nordea Bank Polska S.A. będącego 

wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie wzywające do podjęcia kroków 
zmierzających do zaspokojenia roszczeń wobec banku.  
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny  
w obrębach geodezyjnych: Kamionka i Wierzchlas w gminie 
Mieszkowice z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe wraz  
z infrastrukturą (druk nr 1/WSP/53).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wniosku do miejscowego                      
plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego  tereny w obrębach geodezyjnych: Kamionka i Wierzchlas 
w gminie Mieszkowice z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wniosku do miejscowego                     
plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego  tereny w obrębach 
geodezyjnych: Kamionka i Wierzchlas w gminie Mieszkowice  
z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą.    
 
2. Wniosek pani Teresy Duniec – Łuksza w/s przedłużenia umowy najmu 

na pomieszczenie biurowe w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/53). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek pani Teresy Duniec – Łuksza  

w/s przedłużenia umowy najmu na pomieszczenia biurowe w budynku  
przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.  
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni 
Specjalistycznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szczecinie w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego 
położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 (druk nr 3/WSP/53).  
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni Specjalistycznej Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego 
w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 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 wyrażenia 
zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni Specjalistycznej 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie w budynku 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie  
przy ul. Dworcowej 3. 

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, 
nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala, przy ul. Parkowej 5 
Gryfinie (druk nr 4/WSP/53).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekazania SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości 
zabudowanej budynkiem szpitala, przy ul. Parkowej 5 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 sprawie 
przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości 
zabudowanej budynkiem szpitala, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie.     
 

W tym momencie udział w posiedzeniu Zarządu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – pani Barbara Maślak. 

 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. kształcenia specjalnego w Powiecie Gryfińskim oraz propozycji 
zmian (druk nr 1/WSP-AN/53). 

 
Zarząd wysłuchał informacji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. kształcenia specjalnego w Powiecie Gryfińskim oraz 
propozycji zmian.  

• Propozycja 1. Z dniem 31 sierpnia 2004 r. rozwiązać Zespół Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie i zlikwidować szkoły wchodzące  
w skład zespołu. Uchwała w sprawie likwidacji powinna być podjęta 
na 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Realizację obowiązku 
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szkolnego zapewniłaby mieszkańcom DPS-u w Nowym Czarnowie 
niepubliczna placówka oświatowa np. Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno –Wychowawczy (OREW). Na prowadzenie działalności 
oświatowej placówka otrzymuje na każdego wychowanka dotacje  
z budżetu powiatu, na kolejny rok budżetowy.  

• Propozycja 2. Od 1 września 2004 r. rozpocząć stopniowe wygaszanie 
ZSS w Gryfinie (nie przyjmować dzieci do klas najmłodszych  
i kierować do SOS-W  w Chojnie). Z dniem 31 sierpnia 2005 r. 
rozwiązać Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie. Uczniowie, których 
rodzice wyrażą zgodę zostaną przeniesieni do SOS-W w Chojnie, 
pozostali wrócą do szkól macierzystych. Od 1 września 2006 r. powiat 
gryfiński prowadziłby tylko jedną placówkę szkolnictwa specjalnego  
SOS – W w Chojnie. 

• Propozycja 3. Rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2004 r. ZSS w Nowym 
Czarnowie i włączenie z dniem 1 września 2004 r. szkół i Ośrodka 
Rewalidacyjno – Wychowawczego do ZSS w Gryfinie.  
W pomieszczeniach DPS-u w Nowym Czarnowie organizowane będą 
zajęcia dla dzieci i młodzieży mieszkańców DPS-u objętych 
obowiązkiem szkolnym. Kadra pedagogiczna ZSS w Nowym 
Czarnowie znajdzie zatrudnienie w nowej placówce. Zmniejszą się 
wydatki związane z utrzymaniem administracji i bazy.  

• Propozycja 4. Rozwiązanie w 2004 r. Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie i włączenie szkół i Ośrodka Rewalidacyjno – 
Wychowawczego do ZSS w Gryfinie. W pomieszczeniach DPS-u  
w Nowym Czarnowie organizowane będą zajęcia dla dzieci  
i młodzieży mieszkańców DPS-u objętych obowiązkiem szkolnym.  
Od 1 września 2005 r. prowadzenie kształcenia specjalnego  
w Gryfinie powierzyć organizacji pozarządowej.              

     
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Chciałabym, aby każdy z członków Zarządu Powiatu wyraził 
opinię co do propozycji zmian kształcenia specjalnego w powiecie gryfińskim. 
Członek Zarządu D. Bus: Moja propozycja jest taka, aby w powicie gryfińskim istniały dwa ośrodki 
kształcenia specjalnego w pełnym wymiarze (jeden w Chojnie i jeden w Gryfinie), bez względu na to kto to 
będzie je prowadził. 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Proponuję, podobnie jak pani Danuta Bus, aby na terenie powiatu 
gryfińskiego istniały dwa ośrodki kształcenia specjalnego. Jeden na terenie gminy Chojna i jeden na terenie 
gminy Gryfino. 
Członek Zarządu J. Ruciński: Podzielam pogląd moich przedmówców, aby na terenie powiatu istniały dwa 
ośrodki kształcenia specjalnego. Jednakże, proponuję aby ośrodek na terenie Gryfina prowadziła w przyszłości 
organizacja pozarządowa. 
Członek Zarządu B. Sakowski: Również jestem za tym, aby istniały dwa ośrodki kształcenia specjalnego.   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Moja propozycja jest zbieżna, z tym co państwo tutaj wcześniej 
przedstawiali. Pozostawić dwa ośrodki kształcenia specjalnego – w Chojnie dla południowej części powiatu 
gryfińskiego, zaś w Gryfinie dla północnej części powiatu.        
           

Zarząd, po dyskusji, podjął następujące decyzje co do zmian  
w kształceniu specjalnym na terenie powiatu gryfińskiego:   
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1. pozostawić w obecnej formie działalność Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Chojnie, 

2. rozwiązać Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i włączyć 
funkcjonujące w zespole jednostki do Zespołu Szkół Specjalnych w 
Gryfinie, 

3. realizacja zadania kształcenia specjalnego przez Zespół Szkół 
Specjalnych w Gryfinie będzie się odbywać również na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

4. od dnia 1 września 2005 r. powierzyć, ewentualnie prowadzenie 
kształcenia specjalnego w Gryfinie organizacji pozarządowej.                 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – pani Barbara Maślak 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 2/WSP-
AN/53).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?   
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.     

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu 

– pani Danuta Bus. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg publicznych na terenie miast: 
Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko - Zdrój 
(druk nr 3/WSP-AN/53).   

 
Zarząd przełożył przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w/s przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg publicznych  
na terenie miast: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, 
Trzcińsko – Zdrój na kolejne posiedzenie.   
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V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej  

w Chojnie w/s umorzenia odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego 
płacenia czynszu w wysokości 25, 23 zł (druk nr 1/SE/53).  

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Administracji Szkół  

i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w/s umorzenia odsetek naliczonych  
z tytułu nieterminowego płacenia czynszu w wysokości 25,23 zł.   
 
2. Wniosek Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej w/s przesunięcia terminu składania ofert i terminu 
otwarcia ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo”  (druk nr 2/SE/53).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Promocji, Informacji  

i Współpracy Międzynarodowej w/s przesunięcia terminu składnia ofert  
i terminu otwarcia ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, 
odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo”. Nowy termin składnia ofert  
i terminu otwarcia ofert został ustalony na dzień 19.03.2004 r.      
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Odnośnie funkcjonowania Biblioteki Powiatowej Zarząd Powiatu 
podjął następujące decyzje:  

1. zwrócić się do samorządu gminnego w Gryfinie o przejęcie zadania 
(na podstawie porozumienia) prowadzenia biblioteki powiatowej 
przez bibliotekę publiczną w Gryfinie,  

2. zwrócić się do samorządu gminnego w Chojnie o przejęcie zadania 
(na podstawie porozumienia) prowadzenia biblioteki powiatowej 
przez bibliotekę publiczną w Chojnie,  

 
Zarząd przełożył podjęcie decyzji co do określenia przedsięwzięć, które 

miałyby być zlecone Bibliotece Pedagogicznej w Szczecinie – Oddział  
w Chojnie na następne posiedzenie.     
 

Zarząd Powiatu w Gryfinie wysłuchał informacji Skarbnika  
i Sekretarza Powiatu w Gryfinie na temat przebiegu konferencji 
podsumowującej wdrażanie Programu Rozwoju Instytucjonalnego  
w powiecie gryfińskim, która odbyła się w Wysowej koło Gorlic.       
 

W związku z przedłużającym się pobytem inż. Józefa Siwka  
na zwolnieniu Zarząd Powiatu wyznaczył na zastępcę przewodniczącego 
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komisji przetargowej - panią Beatę Adamek, zaś na sekretarza komisji 
przetargowej – pana Stojana Diakowskiego w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego 
lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu „EKOTERM PLUS”  
w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu.   

Zarząd Powiatu w Gryfinie zaproponował, aby sesja Rady Powiatu  
w Gryfinie odbyła się 25 lutego 2004 r. o godz. 1400. Po konsultacji 
telefonicznej z Przewodniczącą Rady Powiatu w Gryfinie – Lidią Piętą 
ustalono, że XIII sesja Rady Powiatu Gryfińskiego odbędzie  
się 25 lutego 2004 r. o godz. 1400.        
 

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 _________________ 
 


