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Protokół nr 54/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 4 lutego 2004 r. w godzinach od 1400 do 1715 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 ze zmianą polegającą na wcześniejszym rozpatrzeniu pkt. 1  

w pionie etatowego Członka Zarządu (porządek obrad zał. nr 2).   
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 53/II/2003 z dnia 21 i 26 stycznia 2004 r.  

  
Od tego momentu udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął udział p.o. Naczelnika 

Wydziału Komunikacji Transportu – pan Szymon Prochera. 
  

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s 

koordynacji rozkładów jazdy autobusów na regularnych liniach 
komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 1/WSP-AN/54). 

 
Zarząd przyjął informację p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu w/s koordynacji rozkładów jazdy autobusów na regularnych 
liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego.     

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił p.o. Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – pan Szymon Prochera. 
 
II.PION STAROSTY  
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 

administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 1/SP/54). 
 
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.   

 
2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 

administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie 
(druk nr 2/SP/54).  
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Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją w/w sprawie, podjął decyzję  
o skierowaniu do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – 
Leczniczego w Gryfinie osób wskazanych we wnioskach.    

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
za rok 2003 (druk nr 3/SP/54).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za rok 2003.      
 

W tym momencie udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął Członek Zarządu Powiatu – 
pani Danuta Bus. 

 
4. Propozycja Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” 

w Zabrzu w sprawie spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie  
(druk nr 4/SP/54). 

 
Zarząd, po dyskusji przyjął propozycję wersji porozumienia 

przedstawionego przez Górnośląską Centralę Zaopatrzenia Medycznego 
„ZARYS” w Zabrzu w sprawie spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie. 
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad  

i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 1/WSP/54).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.          
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  

o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 
budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu, zbiornika 
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bezodpływowego oraz przyłączy na działce nr 14/14 w m. Czarnówko 
obręb Czarnówko gm. Widuchowa (druk nr 2/WSP/54). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku 
mieszkalnego, gospodarczego, garażu, zbiornika bezodpływowego oraz przyłączy na działce nr 14/14  
w m. Czarnówko obręb Czarnówko gm. Widuchowa w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za  – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 
budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu, zbiornika bezodpływowego 
oraz przyłączy na działce nr 14/14 w m. Czarnówko obręb Czarnówko  
gm. Widuchowa.   
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  

o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowań gospodarczych, 
zbiornika bezodpływowego oraz przyłączy na działce nr 21 w obrębie 
Widuchowa 2 (druk nr 3/WSP/54).  
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowań gospodarczych, zbiornika bezodpływowego oraz przyłączy na działce nr 21  
w obrębie Widuchowa 2 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowań gospodarczych, 
zbiornika bezodpływowego oraz przyłączy na działce nr 21 w obrębie 
Widuchowa 2.       
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektów decyzji  

o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 10 m3 na działce 
nr 391/2 w obrębie Widuchowa 2  (druk nr 4/WSP/54). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. de La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektów decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny  
o pojemności do 10 m3 na działce nr 391/2 w obrębie Widuchowa 2 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 uzgodnienia projektów decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 10 m3 na działce  
nr 391/2 w obrębie Widuchowa 2.    
  
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, 
wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/54). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 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 określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania 
oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego.    
 
6. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w/s kontroli przeprowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Gryfinie w Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju 
i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 6/WSP/54). 

 
Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrektora PCPR w Gryfinie 

w/s kontroli przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie w Domu 
Dziecka w Trzcińsku – Zdroju i Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
 
7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody na użyczenie 

SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie części nieruchomości 
zabudowanej położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/WSP/54). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia zgody na użyczenie 
SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie części nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie, przy  
ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia zgody na użyczenie 
SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie części nieruchomości 
zabudowanej położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego.    
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8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Pomorskiej  
do kanalizacji sanitarnej wg odrębnego projektu „Kanalizacja Gryfino 
Północ – VII etap” i kanalizacji deszczowej z separatorem na odcinku  
ul. Pomorskiej do rowu melioracyjnego 9 dz. 217), usytuowanych  
na działkach: nr 122, 216, 217, 218/2 w obrębie 2 m. Gryfino oraz  
31 w obrębie nr 2 m. Gryfino (druk nr 8/WSP/54). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na 
odcinku od ul. Pomorskiej do kanalizacji sanitarnej wg odrębnego projektu „Kanalizacja Gryfino Północ – VII 
etap” i kanalizacji deszczowej z separatorem na odcinku ul. Pomorskiej do rowu melioracyjnego 9 dz. 217), 
usytuowanych na działkach: nr 122, 216, 217, 218/2 w obrębie 2 m. Gryfino oraz 31 w obrębie nr 2 m. Gryfino  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
  

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Pomorskiej  
do kanalizacji sanitarnej wg odrębnego projektu „Kanalizacja Gryfino 
Północ – VII etap” i kanalizacji deszczowej z separatorem na odcinku  
ul. Pomorskiej do rowu melioracyjnego 9 dz. 217), usytuowanych  
na działkach: nr 122, 216, 217, 218/2 w obrębie 2 m. Gryfino oraz  
31 w obrębie nr 2 m. Gryfino.    
  
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.     
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania  

i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miast: 
Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko - Zdrój 
(druk nr 2/WSP-AN/54).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miast: Cedynia, Chojna, Gryfino, 
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg 
powiatowych na terenie miast: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, 
Moryń, Trzcińsko – Zdrój.     
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s 

dofinansowania projektu szkolnego pn. „LINGUA 1” organizowanego 
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przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie  
(druk nr 3/WSP-AN/54).   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania projektu szkolnego  
pn. „LINGUA 1” organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Chojnie.   

 
4. Akceptacja protokołów dotyczących postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju 
opałowego lekkiego do placówek podległych Starostwu Powiatowemu 
w Gryfinie (druk nr 4/WSP-AN/54). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z oferentami biorącymi udział w przetargu  

i zaakceptowaniu protokołu z otwarcia ofert złożył oświadczenia w trybie 
art. 20 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.  

Zarząd zaakceptował protokół dotyczący postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego 
lekkiego do placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.   

W wyniku złożenia przez dwóch oferentów:  
1. Paliwa i Produkty Naftowe Sp. jawna Witold Hasiewicz i Marian 

Pastuszak  - Pyrzyce, 
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „HL” Leszek Hasiewicz  - Szczecin. 

identycznych ofert cenowych, postępowanie o zamówienie publiczne  
w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.          
 
V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Zarządu Koła PZW „Dolna Odra” w Gryfinie o zakup czterech 

pucharów na zawody wędkarskie „O Puchar Starosty Powiatu 
Gryfińskiego”  (druk nr 1/SE/54).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Koła PZW „Dolna 

Odra” w Gryfinie o zakup pucharów na zawody wędkarskie „O Puchar 
Starosty Powiatu Gryfińskiego”. Zakup pucharów zostanie dokonany przez 
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.    
 
2. Wniosek Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie umorzenia czynszu  
w roku 2004 za pomieszczenie wynajmowane przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Chojnie (druk nr 2/SE/54).  

 
Odnośnie wniosku Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
umorzenia czynszu w roku 2004 za pomieszczenie wynajmowane przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Chojnie Zarząd podjął następujące decyzje:   



 7

- nie umarzać czynszu w roku 2004 za pomieszczenie wynajmowane przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Chojnie, 

- wyspecyfikować określone przedsięwzięcia, które będzie realizować 
Biblioteka Pedagogiczna w Chojnie na rzecz Powiatu Gryfińskiego.  
Na przedsięwzięcia te zostanie przeznaczona kwota 5.000 zł.  ze środków 
przeznaczonych na promocję Powiatu Gryfińskiego. Przedsięwzięcia 
dotyczyłyby następującego zakresu:  
• profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej – (przeznaczone  

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli tychże 
szkół),    

• prowadzenia i udostępniania regionalnej biblioteczki zbiorów 
dotyczących Powiatu Gryfińskiego, 

• prowadzenia zajęć oświatowych z zakresu wiedzy o regionie.      
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Adam Nycz przedstawił informację 
na temat planów budowy ul. Jodłowej we współpracy z gminą Chojna. 
 

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 _________________ 
 


