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Protokół nr 58/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 17 marca 2004 r. w godzinach od 1200 do 1530 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 

Przed posiedzeniem Zarządu Powiatu odbyło się spotkanie z Miłoszem 
Rudnickim, jego rodzicami i dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Gryfinie. Miłosz Rudnicki jest wybitnie uzdolnionym uczniem osiągającym 
sukcesy w wielu dziedzinach, laureatem prestiżowego konkursu „Wolszczan 
2004”. Władze powiatu gryfińskiego pogratulowały laureatowi osiągnięcia. 
Starosta wręczyła list pochwalny oraz upominek, życząc zarazem sukcesów na 
przyszłość. Podziękowania za wkład wychowawczy otrzymali rodzice i dyrekcja 
szkoły, której Miłosz Rudnicki jest uczniem.  

Członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie wyrazili opinię, że sukces 
Miłosza Rudnickiego mógł zostać osiągnięty dzięki wspólnemu zaangażowaniu  
rodziców oraz całego grona pedagogicznego szkoły w wychowanie i edukację 
Miłosza Rudnickiego.  
 

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 uzupełniony o następujące punkty:  
PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU 

3. Informacja dyrektora PZD w Gryfinie na temat propozycji wspólnego remontu drogi 
powiatowej - ulicy Słowiańskiej w Gryfinie wraz z Gminą Gryfino (druk nr 
3/WSP-AN/58). 

4. Informacja dyrektora PZD w Gryfinie n/t planowanych w 2004 r. inwestycji 
realizowanych przez gminy powiatu gryfińskiego związanych z możliwością zajęcia 
pasa drogowego (druk nr 4/WSP-AN/58).  

5. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem 
Gminy Trzcińsko – Zdrój w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy ulic 
powiatowych na terenie miasta Trzcińsko – Zdrój (druk nr 5/WSP-AN/58). 

6. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego  
a Burmistrzem Mieszkowic w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy ulic 
powiatowych na terenie miasta Mieszkowic (druk nr 6/WSP-AN/58).   

PION SKARBNIKA 
2. Pismo Dyrektora Oddziału PFRON w Szczecinie w/s zwrotu dofinansowania  

na przedsięwzięcie pn. „Seminarium dotyczącego problematyki osób 
niepełnosprawnych” (druk nr 2/SK/58).   

PION SEKRETARZA  
1. Wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie i Przewodniczącego 

Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru w/s wsparcia finansowego na zakup 
sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP  
w Gryfinie (druk nr 1/SE/58). 

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
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3.  Zarząd przełożył przyjęcie protokołów nr 56/II/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. i 57/II/2004 
r. z dnia 3 marca 2004 r. na następne posiedzenie (w związku z awarią poczty 
elektronicznej nie wszyscy członkowie Zarządu mogli zapoznać się z protokołami).  

  
II. PION STAROSTY. 
1. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat pisma 

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Profit” Sp. z o. o. wzywającego 
Radę Powiatu do podjęcia uchwały o likwidacji SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 1/SP/58). 

 

Zarząd przyjął informację p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 
pisma Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Profit” Sp. z o. o. wzywającego 
Radę Powiatu do podjęcia uchwały o likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.   
 

2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 
administracyjnych o skierowanie do Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie (druk nr 2/SP/58). 

 

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/58). 
 

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.    

  

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska  

w sprawie relokacji Domu Dziecka w Binowie do siedziby w Chojnie 
przy ul. Podmurze 4 (druk nr 1/WSP/58). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
wyrażenia pozytywnego stanowiska w sprawie relokacji Domu Dziecka w Binowie do siedziby w Chojnie przy 
ul. Podmurze 4 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnego 
stanowiska w sprawie relokacji Domu Dziecka w Binowie do siedziby  
w Chojnie przy ul. Podmurze 4.         
 

2. Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
wynajęcia pomieszczenia piwnicznego w budynku przy  
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ul Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego dla 
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gryfinie (druk 
nr 2/WSP/58).    
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia 
piwnicznego w budynku przy ul Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego w trybie przetargu ograniczonego dla najemców w/w 
budynku.   
 

3. Wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
umorzenia Pani Joannie Kostrzewie odsetek w kwocie 1 423,01 zł 
naliczonych od spłaty raty rocznej za nieruchomość przy  
ul. B. Chrobrego 52 (druk nr 3/WSP/58). 

 

Odnośnie wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s umorzenia Pani Joannie Kostrzewie odsetek  
w kwocie 1 423,01 zł naliczonych od spłaty raty rocznej za nieruchomość 
przy ul. B. Chrobrego 52 Zarząd podjął następujące decyzje: 
- ze względu na niezapłacenie należności głównej, nie umarzać odsetek 

naliczonych od tejże kwoty, 
- rozważyć ponownie wniosek o umorzenie odsetek po zapłaceniu 

należności głównej.   
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za 2003 rok (druk nr 4/WSP/58). 

    
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2003 rok 
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 
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za 2003 rok. Projekt ten zostanie przedłożony pod 
obrady Radzie Powiatu w Gryfinie na najbliższej sesji. 
 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” (druk nr 5/WSP/58). 

   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwał Zarządu Powiatu w/s realizacji zadań 
z zakresu „Edukacji ekologicznej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
realizacji zadań z zakresu „Edukacji ekologicznej” przez: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie, 
2. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
3. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 
4. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
5. Dom Dziecka w Trzcińsku – Zdroju, 
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, 
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 
9. Zespół Szkół Pondagimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, 
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.      

 

6. Wniosek dyrektora PCPR w/s dofinansowania zakupu środków 
transportu do przewozu osób niepełnosprawnych dla jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej (druk nr 6/WSP/58). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w/s 
dofinansowania zakupu środków transportu do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
Powiatu Gryfińskiego. Dofinansowanie nastąpi z rezerwy budżetowej 
powiatu w kwocie 130.000,00 zł.  

 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji  

ds. oceny i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, 
części kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oraz 
dofinansowanie do zakupu środków do przewozu osób 
niepełnosprawnych oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji  
i zasad oceny wniosków (druk nr 7/WSP/58). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proszę członków Zarządu Powiatu o podjęcie uchwały w/s 
powołania komisji ds. oceny i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. Dotycz to części 
kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – odpowiednio do ich potrzeb  
i możliwości oraz dofinansowanie do zakupu środków do przewozu osób niepełnosprawnych. Proszę  
o zatwierdzenie regulaminu pracy Komisji i zasad oceny wniosków w takim brzmieniu jak jest przedstawiona  
w druk nr 7/WSP/58.     
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję, aby w załączniku nr 1 do uchwały (skład komisji), 
zamiast przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych był przedstawiciel tejże 
Rady.   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały  w/s powołania komisji ds. oceny  
i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, części kosztów wyposażenia nowych miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oraz dofinansowanie do zakupu 
środków do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji i zasad oceny 
wniosków w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę wraz z poprawką ?     
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s powołania komisji  
ds. oceny i opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, 
części kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oraz 
dofinansowanie do zakupu środków do przewozu osób niepełnosprawnych 
oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji i zasad oceny wniosków.   
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie 
wiatrołapu do budynku mieszkalnego oraz budowie bezodpływowego 
zbiornika na ścieki na działce nr 165/3 w obrębie Czepino (druk nr 
8/WSP/58).           

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu do budynku mieszkalnego oraz 
budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr 165/3 w obrębie Czepino 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 dobudowie 
wiatrołapu do budynku mieszkalnego oraz budowie bezodpływowego 
zbiornika na ścieki na działce nr 165/3 w obrębie Czepino.   
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowego oraz 
budowie zjazdu na posesję na działce nr 88/2 obręb 3 m. Gryfino (druk 
nr 9/WSP/58). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku 
usługowego oraz budowie zjazdu na posesję na działce nr 88/2 obręb 3 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 rozbudowie  
i nadbudowie istniejącego budynku usługowego oraz budowie zjazdu  
na posesję na działce nr 88/2 obręb 3 m. Gryfino. 
 
10.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 
zmianie sposobu użytkowania części strychu na funkcję mieszkalną, 
działka 419 obręb Widuchowa 2(druk nr10/WSP/58). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części strychu na 
funkcję mieszkalną działka 419 obręb Widuchowa 2 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 zmianie 
sposobu użytkowania części strychu na funkcję mieszkalną, działka 419 
obręb Widuchowa 2. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
pawilonu handlowego wraz z przyłączami na działce nr 2/32 w m. 
Lubicz, gm. Widuchowa (druk nr 11/WSP/58).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego wraz z przyłączami na 
działce nr 2/32 w m. Lubicz, 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 warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu 
handlowego handlowego wraz z przyłączami na działce nr 2/32 w m. 
Lubicz, gm. Widuchowa. 

 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 
163 obręb Czepino (druk nr 12/WSP/58).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  
na działce nr 163 obręb Czepino 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 przebudowie 
budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 163 obręb Czepino.   
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie budynku gospodarczego na garaż na działce nr 13/33 
oraz budowie garażu między budynkami na działkach nr 13/33 i 13/32 w 
obrębie Stare Brynki (druk nr 13/WSP/58). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego na garaż na działce 
nr 13/33 oraz budowie garażu między budynkami na działkach nr 13/33 i 13/32 w obrębie Stare Brynki  
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 przebudowie 
budynku gospodarczego na garaż na działce nr 13/33 oraz budowie garażu 
między budynkami na działkach nr 13/33 i 13/32 w obrębie Stare Brynki.    

  

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 
rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o klatkę schodową 
na działce nr 135/1 obręb Daleszewo (druk nr 14/WSP/58).   

 
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 klatkę schodową na działce nr 135/1 obręb Daleszewo 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 budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego o klatkę schodową na działce nr 135/1 obręb 
Daleszewo.  

 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami 
na działce nr 352 obręb nr 2m. Gryfino (druk nr 15/WSP/58).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
z przyłączami na działce nr 352 obręb nr 2m. 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 przebudowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami na działce nr 352 
obręb nr 2 m. Gryfino. 
 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s opiniowania 
rozwiązań projektowych inwestycji polegającej na budowie odcinka 
drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów (druk nr 
16/WSP/58). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s opiniowania rozwiązań 
projektowych inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s opiniowania rozwiązań 
projektowych inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi ekspresowej 
S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów.  
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
nowego zjazdu z ul. Łużyckiej (droga krajowa) na działkę nr 234/2  
w Gryfinie, obręb 5 m. Gryfino (druk nr 17/WSP/58).               

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego zjazdu z ul. Łużyckiej (droga krajowa) 
na działkę nr 234/2 w Gryfinie, obręb 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 budowie nowego 
zjazdu z ul. Łużyckiej (droga krajowa) na działkę nr 234/2 w Gryfinie, 
obręb 5 m. Gryfino.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.     
1. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania wtórnika w skali 1:500 przez 
GEO-GRYF s.c. w Gryfinie, niezbędnego do sporządzenia dokumentacji 
projektowej na modernizację kotłowni węglowej na gazową  
z wykonaniem przyłącza gazowego dla PPP w Gryfinie (druk nr 1/WSP-
AN/58). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 
wtórnika w skali 1:500 przez GEO-GRYF s.c. w Gryfinie, niezbędnego  
do sporządzenia dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni 
węglowej na gazową z wykonaniem przyłącza gazowego dla Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. 

 

2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzech postępowań 
o zamówienie publiczne (druk nr 2/WSP-AN/58).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w/s powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia trzech postępowań o zamówienie publiczne.       
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3. Informacja dyrektora PZD w Gryfinie na temat propozycji wspólnego 
remontu ulicy Słowiańskiej w Gryfinie wraz z Gminą Gryfino (druk nr 
3/WSP-AN/58). 

 
Zarząd przychylił się do wniosku gminy Gryfino w/s remontu ulicy 

Słowiańskiej w Gryfinie na realizację zadania przez gminę Gryfino 
polegającego na wybudowaniu chodników i uspokojeniu ruchu 
samochodowego (progi zwalniające) na ulicy Słowiańskiej w Gryfinie. 

Zarząd polecił Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie  sporządzenie 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na prowadzenie 
inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Słowiańska w Gryfinie) 
przez Gminę Gryfino na jej wniosek.      

Ze względu na to, iż Zarząd bez zgody Rady Powiatu nie może składać 
deklaracji na współuczestniczenie w jakichkolwiek zadaniach, obecny 
Zarząd nie widzi możliwości współfinansowania tego zadania w 2005 r.      
 

4. Informacja dyrektora PZD w Gryfinie n/t planowanych inwestycji 
realizowanych przez gminy z możliwością wykorzystania pasa 
drogowego (druk nr 4/WSP-AN/58). 

 

Zarząd przyjął informację dyrektora PZD w Gryfinie n/t planowanych 
inwestycji realizowanych przez gminy z możliwością wykorzystania pasa 
drogowego. Zarząd postanowił przedstawić w/w informację radnym Rady 
Powiatu Gryfińskiego jako materiał poglądowy.    
 

5. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego  
a Burmistrzem Gminy Trzcińsko – Zdrój w/s przekazania  
i finansowania zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta 
Trzcińsko – Zdrój (druk nr 5/WSP-AN/58). 

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem 
Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem Gminy Trzcińsko – Zdrój w/s 
przekazania i finansowania zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie 
miasta Trzcińsko – Zdrój. W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie 
podpisują Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre i Etatowy Członek 
Zarządu – Adam Nycz. 
 

6. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego  
a Burmistrzem Mieszkowic w/s przekazania i finansowania zadań 
zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mieszkowic (druk nr 
6/WSP-AN/58).     

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem 
Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem Mieszkowic w/s przekazania  
i finansowania zadań zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta 



 10

Mieszkowice. W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpisują 
Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre i Etatowy Członek Zarządu – 
Adam Nycz. 
 

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/58). 

 
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 podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą wielkości 
dotacji przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na zadania  
z zakresu zleconej administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne  
i opieka społeczna).    
 

2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s pisma dyrektora Oddziału 
PFRON w Szczecinie w/s zwrotu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. 
„Seminarium dotyczącego problematyki osób niepełnosprawnych” 
(druk nr 2/SK/58).   

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s pisma 
Dyrektora Oddziału PFRON w Szczecinie w/s zwrotu dofinansowania  
na przedsięwzięcie pn. „Seminarium dotyczącego problematyki osób 
niepełnosprawnych”.  

Zwrot dofinansowania wynika z niezgodnego z prawem rozliczenia 
dotacji udzielonej przez PFRON na przedsięwzięcie pn. „Seminarium 
dotyczącego problematyki osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie 
„Moja i Twoja Nadzieja” w Gryfinie. Brak dokumentów (uznanych przez 
PFRON za rozliczenie) ze strony Stowarzyszenia „Moja i Twoja Nadzieja”, 
które było podwykonawcą tego zadania powoduje konieczność 
wyasygnowania przez powiat kwoty 1.324,80 zł podlegającej zwrotowi  
do PFRON.  

W związku z tym, Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego kwoty 1.324,80 zł na pokrycie wkładu 
własnego w realizację zadania, którego podwykonawcą było Stowarzyszenie 
„Moja i Twoja Nadzieja” w Gryfinie.  
 

VI. PION SEKRETARZA.  
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1. Wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie i Przewodniczącego 
Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru w/s wsparcia finansowego 
na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie (druk nr 
1/SE/58). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP 
w Gryfinie i Przewodniczącego Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru 
w/s wsparcia finansowego na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej 
PSP w Gryfinie i postanowił przeznaczyć na ten cel 500 zł ze środków 
przeznaczonych na promocję powiatu. Przewodnicząca Zarządu 
zaapelowała o dobrowolne wpłaty członków Zarządu i radnych Rady 
Powiatu w Gryfinie na ten cel.   
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego n/t stanu 

bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego za rok 2003 ( druk nr 1/58). 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego n/t stanu bezpieczeństwa powiatu gryfińskiego za rok 2003. 
Informacja ta zostanie przedłożona radnym Rady Powiatu w Gryfinie jako 
materiał poglądowy.    
 

Starosta Ewa De La Torre poinformowała Zarząd Powiatu w Gryfinie  
o spotkaniu ze Starostą Powiatu Uckemark na temat zorganizowania 
30.04.2004r. uroczystości z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej.    
 
 

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 _________________ 
 


