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Protokół nr 55/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 16 lutego 2004 r. w godzinach od 1400 do 1900 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. Etatowy Członek Zarządu – pan 
Adam Nycz – nieobecny usprawiedliwiony (lista obecności zał. nr 1). 

2. Na wniosek Wicestarosty z porządku obrad został wykreślony w Pionie Wicestarosty pkt. 4 i 5. Tym samym 
punkty 6 i 7 stają się kolejno punktami 4 i 5. Na wniosek Sekretarza w pionie Sekretarza dodano punkt 4. 
Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie.  (porządek obrad zał. nr 2).   

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 54/II/2003 z dnia 4 lutego 2004 r.  
  

Od tego momentu udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął udział Audytor Wewnętrzny 
Starostwa Powiatowego – pan Andrzej Urbański. 

  
II. PION STAROSTY. 
1. Informacja na temat audytu wykonanego przez Referat Audytu  

i Kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie. 

 
Zarząd wysłuchał informacji na temat audytu wykonanego przez 

Referat Audytu i Kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.  

Zarząd Powiatu zapoznał się również z ustaleniami i zaleceniami  
dla innych wydziałów i jednostek organizacyjnych. Zalecenia i ustalenia 
stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Audytor Wewnętrzny Starostwa 

Powiatowego – pan Andrzej Urbański. 
 
2. 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/55). 
 
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.   

 
3. 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/55).  
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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.    
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Gryfinie wzięła udział p.o. dyr. Domu 
Dziecka w Binowie – pani Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja p.o. dyrektora Domu Dziecka w Binowie na temat bieżącej 

działalności placówki.   
  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała zebranych, iż powodem 
zaproszenia na posiedzenie Zarządu Powiatu dyrektora Domu Dziecka  
w Binowie było zaniepokojenie sytuacją w placówce oraz pojawiające się 
pytania na temat bieżącej działalności. 

Zarząd wysłuchał informacji p.o. dyrektora Domu Dziecka w Binowie – 
pani Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej na temat bieżącej działalności 
placówki.     
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuścił p.o. dyr. Domu Dziecka  
w Binowie – pani Marianna Kołodziejska – Nowicka.   

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian planu przychodów  
i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2004 r. (druk nr 1/WSP/55). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian planu przychodów i wydatków PFOŚ i GW 
w Gryfinie w 2004 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za  – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian planu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2004 r.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

wyrażenia zgody na ułożenie projektowanej sieci gazowej wraz  
z przyłączami przechodzącej między innymi przez działkę nr 77 obręb 5 
Gryfino, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie 
ZSS w Gryfinie oraz działkę nr 236 obręb 5 Gryfino, będącą własnością 
Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 2/WSP/55).  
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na ułożenie 
projektowanej sieci gazowej wraz z przyłączami przechodzącej między 



 3

innymi przez działkę nr 77 obręb 5 Gryfino, będącą własnością Powiatu 
Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSS w Gryfinie oraz działkę nr 236 
obręb 5 Gryfino, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.   
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

sprzedaży 470/1000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  
nr działki 167/3 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego (druk nr 3/WSP/55). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
sprzedaży 47/1000 części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej numerem działki 167/3 w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcja ochrony zdrowia i posiadających 
na dzień przetargu podpisane, aktualne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się 0 osób.      
   

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży 
47/1000 części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej 
numerem działki 167/3 w drodze przetargu ustnego ograniczonego  
dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcja ochrony 
zdrowia i posiadających na dzień przetargu podpisane, aktualne umowy  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.     
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 21/34 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego (Przychodnia nr 2) (druk nr 4/WSP/55). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Przychodni 
Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34, o pow. 0,1747 ha, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ul. 9 Maja 
8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcja 
ochrony zdrowia i posiadających na dzień przetargu podpisane, aktualne umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się 0 osób.      
   

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej 
budynkiem byłej Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34, 
o pow. 0,1747 ha, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ul. 9 Maja 8, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, dla podmiotów prowadzących 
działalność związaną z funkcja ochrony zdrowia i posiadających na dzień 
przetargu podpisane, aktualne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
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IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 

wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu w Gryfinie na przeprowadzenie 
przez dyrektorów placówek samodzielnie postępowań o zamówienie 
publiczne na zakup oleju opalowego w trybie zapytania o cenę (druk nr 
1/WSP-AN/55). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie na przeprowadzenie przez dyrektorów placówek 
samodzielnie postępowań o zamówienie publiczne na zakup oleju 
opalowego w trybie zapytania o cenę.  
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania  

i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach 
powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 2/WSP-AN/55).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach powiatowych na terenie miasta 
Gryfino 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 przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników  
na ulicach powiatowych na terenie miasta Gryfino.    

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

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 3/WSP-AN/55).    
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 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 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  
 
4. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s restrukturyzacji szkolnictwa specjalnego w Powiecie Gryfińskim  
(druk nr 4/WSP-AN/55). 

 
Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki w/s restrukturyzacji szkolnictwa specjalnego w Powiecie 
Gryfińskim.   
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5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 
Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/55).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury 
fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań  
o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie.  
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 
Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej 
biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Gryfińskiego poprzez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Chojnie (druk nr 6/WSP-AN/55).  

   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na 
obszarze Powiatu Gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań  
z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie.  
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 

Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej 
biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Gryfińskiego poprzez Miejską 
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie (druk nr 7/WSP-AN/55).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej  
na obszarze Powiatu Gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań  
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z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.  
  
V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności 

oraz ulg za 2003 r. (druk nr 1/SK/55). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu sprawozdania z dokonanych 
umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2003 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt sprawozdania z dokonanych 
umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2003 r.  

Zarząd poleca sporządzenie wykazu imiennego osób fizycznych, 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, których dotyczą umorzenia zawarte w sprawozdaniu.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 
w budżecie na 2004 r. (druk nr 2/SK/55).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym w budżecie na 2004 r. 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na 2004 r. oraz zmian w układzie wykonawczym w budżecie 
na 2004 r.  Zmiany dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem 
przez jednostki oświatowe na etapie planowania budżetu paragrafów 
„Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, „Odpisy  
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” do grupy wydatków 
bieżących pn. „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uprawnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków 
budżetowych, których są dysponentami na rok 2004 (druk nr 3/SK/55). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uprawnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uprawnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji  
i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których 
są dysponentami na rok 2004.     
 
 
VI. PION SEKRETARZA.  
1. Omówienie projektu porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

zwołanej na 25.02.2004 r. (druk nr 1/SE/55). 
 

Zarząd omówił projekt porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie zawołanej na 25.02.2004. 
 
2. Wniosek Kazimierza Kostańskiego dot. wyrażenia zgody na dodatkowe 

prowadzenie prac biurowych w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego  
w Chojnie, jako pracy zleconej – „Nauka Jazdy” Kozieł Marian  
(druk nr 2/SE/55).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kazimierza Kostańskiego dot. 

wyrażenia zgody na dodatkowe prowadzenie prac biurowych  
w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Chojnie, jako pracy zleconej – 
„Nauka Jazdy” Kozieł Marian oraz zmiany umowy najmu. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów (druk nr 
3/SE/55). 

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

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  
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4. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s warunków spłaty  
zobowiązań względem Grupy Energetycznej ENEA (druk nr 4/SE/55).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z pismem p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 

w/s warunków spłaty zobowiązań względem Grupy Energetycznej ENEA 
wyraził zgodę na propozycję zawartą przez w/w wierzyciela.   
  
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

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 _________________ 
 


