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Protokół nr 57/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 3 marca 2004 r. w godzinach od 1300 do 1530 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 został przyjęty jednogłośnie.  (porządek obrad zał. nr 2).   
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 55/II/2003 z dnia 16 lutego 2004 r.  
  
II. PION STAROSTY. 
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania opinii  

do Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego na 2005 r. (druk nr 1/SP/57). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją w tej sprawie zaakceptował 
propozycję pisma opiniującego projekt Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego 
na 2005 rok.    

 

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/57). 
 
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. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 

administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do zakładu 
psychiatrycznego pielęgnacyjno – opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 3/SP/57). 

 
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.   
 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Gryfińskiego za 2003 r. (druk nr 4/SP/57). 
 

Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Powiatu Gryfińskiego za 2003 r. Sprawozdanie to zostanie 
przedłożone na najbliższej sesji Rady Powiatu Gryfińskiego.     
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III. PION WICESTAROSTY. 
1.Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach 

w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego 
samochodu marki „Fiat Cinquecento” i autobusu „Autosan”, z których 
środki będą przeznaczone na utrzymanie pozostałych pojazdów  
(druk nr 1/WSP/57). 

  
Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją w tej sprawie pozytywnie 

rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieograniczonego samochodu marki „Fiat Cinquecento” i autobusu 
„Autosan”, z których środki będą przeznaczone na utrzymanie pozostałych 
pojazdów. 
 
2. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie na temat kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju. (druk nr 
2/WSP/57).    

 
Zarząd przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie na temat 

kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Trzcińsku – 
Zdroju.  

Zarząd postanowił, że w/w informacja zostanie przedłożona radnym 
Rady Powiatu Gryfińskiego oraz członkom Komisji Spraw Społecznych  
jako materiał poglądowy.    
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian 

w Programie Naprawczym usług świadczonych przez Dom Dziecka  
w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 3/WSP/57). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w Programie Naprawczym usług świadczonych przez Dom Dziecka w Trzcińsku – Zdroju w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
w Programie Naprawczym usług świadczonych przez Dom Dziecka  
w Trzcińsku – Zdroju.   

 
4. Wniosek Z –cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

unieważnienia przez ZEDO S.A. oferty wstępnej na zakup od Powiatu 
Gryfińskiego działki nr 257/9 i 257/11 w obrębie Pniewo, gm. Gryfino 
(druk nr 4/WSP/57). 

    
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami w/s unieważnienia przez ZEDO S.A. oferty 
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wstępnej na zakup od Powiatu Gryfińskiego działki nr 257/9 i 257/11  
w obrębie Pniewo, gm. Gryfino postanowił: 
- zawiesić realizację Uchwały Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność 
Powiatu Gryfińskiego nieruchomości zabudowanych, stanowiących 
własność Gminy Gryfino, oznaczonych jako działki nr 77/4, 77/6, 89/4  
i 89/5, położone w obrębie Wełtyń II, 

- poinformować na piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
o zawieszeniu realizacji powyższej uchwały. 

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji strychu 
na cele mieszkalne w budynku zlokalizowanym na działce nr 222/1 obr. 
5 m. Gryfino (druk nr 5/WSP/57). 

   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji strychu na cele mieszkalne w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 222/1 obr. 5 m. Gryfino 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 warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji strychu  
na cele mieszkalne w budynku zlokalizowanym na działce nr 222/1 obr. 5 
m. Gryfino.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku 
mieszkalnego z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne i garażowe 
w Cedyni na działce nr 12 obr. 3 m. Cedynia (druk nr 6/WSP/57). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego 
budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne i garażowe w Cedyni na działce nr 12 
obr. 3 m. Cedynia 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 warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, 
przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego  
z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne i garażowe w Cedyni  
na działce nr 12 obr. 3 m. Cedynia. 
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7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej  
na adaptacji istniejących zabudowań inwentarskich dla potrzeb fermy 
krów mlecznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej 
na działkach nr 261/3, część 261/4 i 260 w obrębie Glinna  
(druk nr 7/WSP/57).  

 
Członek Zarządu J. Ruciński: Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna przedstawiła dwa 
warianty uchwały Zarządu Powiatu. W wariancie 1proponuje się odmówić uzgodnienia projektu decyzji 
przedmiotowej, zaś w drugim uzgodnić projekt decyzji z uwagami. Uwagi te są wyszczególnione w materiałach. 
Proponuję podjęcie uchwały zaproponowanej w wariancie drugim. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały  w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejących zabudowań inwentarskich 
dla potrzeb fermy krów mlecznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 261/3, 
część 261/4 i 260 w obrębie Glinna w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę w wariancie drugim ? 
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 adaptacji 
istniejących zabudowań inwentarskich dla potrzeb fermy krów mlecznych 
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach  
nr 261/3, część 261/4 i 260 w obrębie Glinna.      
 
8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 

zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mieszkowice w rejonie ulicy Chojeńskiej i B. Chrobrego  
(druk nr 8/WSP/57). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mieszkowice w rejonie ulicy Chojeńskiej  
i B. Chrobrego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mieszkowice 
w rejonie ulicy Chojeńskiej i B. Chrobrego.     
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego  
na działce nr 15/2 w obrębie geodezyjnym Gardno, gmina Gryfino (druk 
nr 9/WSP/57). 

 
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 budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
usytuowanego na działce nr 15/2 w obrębie geodezyjnym Gardno, gmina Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
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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 budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 15/2  
w obrębie geodezyjnym Gardno, gmina Gryfino.    
 
10.  Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 

projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie dwóch zbiorników na zboże z suszarnią na działce nr 154  
w obrębie geodezyjnym Kartno, gmina Stare Czarnowo (druk nr 
10/WSP/57). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników na zboże z suszarnią 
na działce nr 154 w obrębie geodezyjnym Kartno, gmina Stare Czarnowo w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
dwóch zbiorników na zboże z suszarnią na działce nr 154 w obrębie 
geodezyjnym Kartno, gmina Stare Czarnowo.     
 
11.  Informacja n/t kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu  

15 grudnia 2003 r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Gryfinie (druk nr 11/WSP/57). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat kontroli sprawdzającej 

przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2003 r. w Powiatowym Zespole  
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.  
 
12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wyrażenia stanowiska  

w sprawie zamiaru relokacji Domu Dziecka w Binowie do siedziby  
w Chojnie (druk nr 12/WSP/57).  

 
Zarząd pozytywnie opiniuje koncepcję relokacji Domu Dziecka  

w Binowie do siedziby w Chojnie.  
Zarząd polecił przygotowanie w tej sprawie uchwały Zarządu Powiatu, 

którą podejmie na następnym posiedzeniu Zarządu. 
 

13. Wniosek dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s przyznania 
dodatkowych środków finansowych na pokrycie zobowiązań 
wynikających z funkcjonowania domu (druk nr 13/WSP/57). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie w/s przyznania dodatkowych środków finansowych na pokrycie 
zobowiązań wynikających z funkcjonowania domu. Środki te zostaną 
uruchomione z rezerwy budżetowej.    

  
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka  
w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny 
wywoławczej w przetargu nieograniczonym (druk nr 14/WSP/57). 

 
Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

wyraził zgodę na ustalenie wartości nieruchomości zabudowanej Domem 
Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny 
wywoławczej w przetargu nieograniczonym na kwotę 1 629 972,00 zł. 

Zarząd jednocześnie wyraził przekonanie, że jako obserwatorzy w w/w 
powinni uczestniczyć radni Powiatu Gryfińskiego.     
 
15. Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  

w/s dofinansowania budżetu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
(druk nr 15/WSP/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Dębcach w/s dofinansowania budżetu Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach. Dofinansowanie budżetu nastąpi w trzech ratach.   
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s umorzenia zadłużenia Polskiego Czerwonego Krzyża  
(druk nr 16/WSP/57). 

 
Odnośnie wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s umorzenia zadłużenia Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd 
postanowił: 

1. nie wyrażać zgody na umorzenie kwoty 1 856,16 zł, 
2. rozważyć ewentualne umorzenie odsetek po zapłaceniu należności 

głównej. 
 
17. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania obiektów inwentarskich na cele hodowli kur  
na terenie działek nr 16/38 i 16/41 w obrębie Czarnówko  
gm. Widuchowa (druk nr 17/WSP/57). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektów inwentarskich  
na cele hodowli kur na terenie działek nr 16/38 i 16/41 w obrębie Czarnówko gm. Widuchowa w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania obiektów inwentarskich na cele hodowli kur na terenie działek 
nr 16/38 i 16/41 w obrębie Czarnówko gm. Widuchowa. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o łazienkę i WC 
oraz budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz 
siecią kanalizacyjną na terenie działki nr 13 obrębie geodezyjnym 
Gardno (druk nr 18/WSP/57). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
o łazienkę i WC oraz budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz siecią kanalizacyjną  
na terenie działki nr 13 obrębie geodezyjnym Gardno w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego o łazienkę i WC oraz budowie 
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz siecią kanalizacyjną 
na terenie działki nr 13 obrębie geodezyjnym Gardno.  
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego z usługami i garażu na terenie działki nr 451  
w obrębie geodezyjnym Swobnica (druk nr 19/WSP/57).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z usługami i garażu  
na terenie działki nr 451 w obrębie geodezyjnym Swobnica w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego z usługami i garażu na terenie działki nr 451  
w obrębie geodezyjnym Swobnica.     
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IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.     
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 

ustalenia planu naboru młodzieży do klas I na rok szkolny 2004/2005  
w szkołach prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego  
(druk nr 1/WSP-AN/57). 

 
Zarząd zaakceptował plan naboru młodzieży do klas I na rok szkolny 

2004/2005 w szkołach prowadzonych przez samorząd Powiatu 
Gryfińskiego.  

 
2. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego  

a Burmistrzem Miasta i Gminy Chojna w/s przekazania i finansowania 
zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Chojny określonych 
w załączniku do porozumienia (druk nr 2/WSP-AN/57).   

 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem 

Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Chojna w/s 
przekazania i finansowania zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie 
miasta Chojny określonych w załączniku do porozumienia. W imieniu 
Zarządu Powiatu porozumienie podpisali: Przewodnicząca Zarządu – Ewa 
De La Torre i Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz.      
 
3. Wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków  

na 2004 r. (druk nr 3/WSP-AN/57).   
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w/s zmiany w planie wydatków na 2004 r. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 1/SK/57). 

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2004. Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotację na uregulowanie 
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą przez Skarb Państwa 
nieruchomość zajętą pod drogę publiczną – krajową.        
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 2/SK/57).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 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 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2004, których dokonuje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem 
wniosku Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o dofinansowanie 
projektu szkolnego pn. „LINGUA 1” organizowanego przez ZSP Nr 2  
w Chojnie.     
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 

dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 3/SK/57). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s harmonogramu dochodów  
i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s harmonogramu dochodów  
i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.    
 
VI. PION SEKRETARZA.  
1. Wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie w/s objęcia 

patronatem i dofinansowania wydawnictwa pt. „Gryfino na starej 
fotografii” (druk nr 1/SE/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej  

w Gryfinie w/s objęcia patronatem i dofinansowania wydawnictwa  
pt. „Gryfino na starej fotografii” i postanowił przeznaczyć na ten cel 1.500 
zł. Dofinansowanie nastąpi ze środków przeznaczonych na promocję 
Powiatu Gryfińskiego.      
 
2. Wniosek Prezesa Zarządu Koła Związku Kombatantów  

o dofinansowanie wmurowania tablicy pamiątkowej w Kościele 
Parafialnym w Gryfinie (druk nr 2/SE/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Koła Związku 

Kombatantów o dofinansowanie wmurowania tablicy pamiątkowej  
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w Kościele Parafialnym w Gryfinie i postanowił przeznaczyć na ten cel 
1.000 zł ze środków, których dysponentem Sekretarz Powiatu Gryfińskiego.  
 
3. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w Gryfinie  

n/t bieżącej działalności za 2003 r. (druk nr 3/SE/57).       
 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Powiatowego Inspektora 
Weterynaryjnego n/t bieżącej działalności za 2003 r.  

Sprawozdanie to zostanie przedstawione radnym Powiatu Gryfińskiego 
na najbliższej sesji w formie materiałów poglądowych.  

 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

1. Przewodnicząca Zarządu poinformowała o spotkaniu  
z przedstawicielami kancelarii „Wódkiewicz & Sosnowski”, która jest 
pełnomocnikiem jednego z wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie. Spotkanie  
to odbyło się 3 marca 2004 r.  

 
2. Przewodnicząca Zarządu poinformowała o spotkaniu pracodawców z 

terenu Powiatu Gryfińskiego z przedstawicielami PFRON ze Szczecina 
na temat pozyskiwania środków z tegoż funduszu na tworzenie miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych. 

 
 

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 _________________ 
 


