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 Protokół nr 59/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 marca 2004 r. w godzinach od 1200 do 1500 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 uzupełniony o następujące punkty:  
PION WICESTAROSTY 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla określenia zasad podziału działki nr 36/2 
położonej w obrębie Ognica (druk nr 4/WSP/59).       

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 50/3 obręb Wirów (druk nr 
5/WSP/59). 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Sobieradz, 
obejmującego działki nr 113/1, 123 i 2666 obręb Sobieradz (druk nr 6/WSP/59). 

7. Podjęcie uchwały Zarządu powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania tymczasowego budynku 
magazynowego z przeznaczeniem do przechowywania produktów głęboko mrożonych 
zlokalizowany na działce nr 200/5 w obr. Radziszewo, gm. Gryfino (druk nr 
7/WSP/59).  

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek, 
obejmującego działki nr 170, 172/1-4, 173/1, 174/1-2, 175/2-7, 176, 177 oraz części 
działek nr 166, 167/5, 173/4 w obrębie Wirów (druk nr 8/WSP/59).               

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
3. Po wprowadzeniu poprawek Zarząd przyjął protokoły:  

- nr 56/II/2004 r. z dnia 18 lutego 2004 r., 
- nr 57/II/2004 r. z dnia 3 marca 2004 r.,  
- nr 58/II/2004 r. z dnia 17 marca 2004 r.   
  

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s podpisania porozumienia 

dotyczącego spłaty wierzytelności wobec Górnośląskiej Centrali 
Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o. o. z Bielsko - Białej (druk nr 
1/SP/59). 

 

 Zarząd, po zapoznaniu się z dokumentacją w tej sprawie, wyraził 
zgodę na podpisanie porozumienia dotyczącego spłaty wierzytelności 
SPZZOZ w Gryfinie  wobec Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia 
Medycznego „Zarys” Sp. z o. o. z Bielsko – Białej. Porozumienie w imieniu 
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władz powiatu podpisali Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre  
i Członek Zarządu – Józef Ruciński.      
 

2. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s przekazania 
kwoty na wykup sprzętu medycznego znajdującego się w komisie firmy 
„Rexomed” (druk nr 2/SP/59). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w/s przekazania kwoty na wykup sprzętu medycznego 
znajdującego się w komisie firmy „Rexomed”.  

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie kwoty 69.500 zł SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie na wykup sprzętu medycznego znajdującego się  
w komisie firmy „Rexomed” co stanowi realizację upoważnienia Rady 
Powiatu wyrażonego w formie uchwały Nr XII/118/2003 z 29 grudnia 2003 
r.  

      

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/59). 
 

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.   

 

4. Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w/s zwiększenia dotacji w 2004 r. na 
prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej na 
terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 4/SP/59). 

 
Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s zwiększenia 
dotacji w 2004 r. na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy 
społecznej na terenie powiatu gryfińskiego.  

Zarząd postanowił przedłożyć w/w pismo radnym Rady Powiatu 
Gryfińskiego jako materiał poglądowy.  

 

5. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 
administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 5/SP/59).   

 

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.        
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przyznanie środków 

finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na zadanie „Termomodernizacja 
obiektów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”  
(druk nr 1/WSP/59). 

  
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  

o przyznanie środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na zadanie 
„Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Miasta i Gminy 
Gryfino.  

Zgodnie z  „Zasadami i trybem przyznawania środków finansowych  
z PFOŚ i GW w Gryfinie”, Zarząd przekazał w/w wniosek Komisji 
Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie celem zaopiniowania.  

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy o przyznanie dotacji  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na zadanie „Termomodernizacja obiektów komunalnych  
na terenie Miasta i Gminy Gryfino”.   
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s akceptacji wydatków związanych z realizacją zadania 
pn. „Wdrażanie harmonogramów Powiatowy Program Ochrony 
Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami” (druk nr 
2/WSP/59).    
 

Zarząd zaakceptował propozycję wydatków związanych z realizacją 
zadania pn. „Wdrażanie harmonogramów Powiatowy Program Ochrony 
Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami”.    
 

3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
istniejącego budynku gospodarczego o 2 stanowiska garażowe oraz 
adaptację części istniejącego budynku na pomieszczenia socjalne  
dla strażaków, zlokalizowanego na dz. 33 w Cedyni obręb 1 (druk nr 
3/WSP/59). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kot jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego o 2 stanowiska 
garażowe oraz adaptację części istniejącego budynku na pomieszczenia socjalne dla strażaków, zlokalizowanego 
na dz. 33 w Cedyni obręb 1 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 projektu 
decyzji o warunkach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego 
budynku gospodarczego o 2 stanowiska garażowe oraz adaptację części 
istniejącego budynku na pomieszczenia socjalne dla strażaków, 
zlokalizowanego na dz. 33 w Cedyni obręb 1.    
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla określenia zasad podziału 
działki nr 36/2 położonej w obrębie Ognica (druk nr 4/WSP/59).       

    
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla określenia zasad podziału działki nr 36/2 położonej w obrębie Ognica 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 określenia zasad podziału działki  
nr 36/2 położonej w obrębie Ognica.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w Gryfinie w/s uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego  
na działce nr 50/3 obręb Wirów (druk nr 5/WSP/59). 

   
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 
położonego na działce nr 50/3 obręb Wirów 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 położonego na działce nr 50/3 
obręb Wirów. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w miejscowości Sobieradz, obejmującego działki nr 113/1, 123 i 2666 
obręb Sobieradz (druk nr 6/WSP/59). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Sobieradz, obejmującego 
działki nr 113/1, 123 i 2666 obręb Sobieradz w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
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w miejscowości Sobieradz, obejmującego działki nr 113/1, 123 i 2666 obręb 
Sobieradz. 

 
7. Podjęcie uchwały Zarządu powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania 
tymczasowego budynku magazynowego z przeznaczeniem  
do przechowywania produktów głęboko mrożonych zlokalizowany  
na działce nr 200/5 w obr. Radziszewo, gm. Gryfino (druk nr 7/WSP/59).   

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały  w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania tymczasowego budynku magazynowego  
z przeznaczeniem do przechowywania produktów głęboko mrożonych zlokalizowany na działce nr 200/5  
w obr. Radziszewo, gm. 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 zmiany sposobu użytkowania tymczasowego 
budynku magazynowego z przeznaczeniem do przechowywania produktów 
głęboko mrożonych zlokalizowany na działce nr 200/5 w obr. Radziszewo, 
gm. Gryfino. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w miejscowości Wirówek, obejmującego działki nr 170, 172/1-4, 173/1, 
174/1-2, 175/2-7, 176, 177 oraz części działek nr 166, 167/5, 173/4  
w obrębie Wirów (druk nr 8/WSP/59).               

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek, obejmującego 
działki nr 170, 172/1-4, 173/1, 174/1-2, 175/2-7, 176, 177 oraz części działek nr 166, 167/5, 173/4 w obrębie 
Wirów w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  
w miejscowości Wirówek, obejmującego działki nr 170, 172/1-4, 173/1, 
174/1-2, 175/2-7, 176, 177 oraz części działek nr 166, 167/5, 173/4  
w obrębie Wirów.   
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.     
1. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 

MKS „Hermes” w Gryfinie na realizację zadania o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej pn. „IV Powiatowa 
Olimpiada Młodzieży w Lekkiej Atletyce” (druk nr 1/WSP-AN/59). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s udzielenia dotacji MKS 
„Hermes” w Gryfinie na realizację zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej pn. „IV 
Powiatowa Olimpiada Młodzieży w Lekkiej Atletyce” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s udzielenia dotacji w wysokości 
2.000 zł MKS „Hermes” w Gryfinie na realizację zadania o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej pn. „IV Powiatowa Olimpiada 
Młodzieży w Lekkiej Atletyce”.   

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 
Krzywińskiemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu  
na realizację zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury 
fizycznej pn. „Euroregionalne Dni Olimpijskie” (druk nr 2/WSP-
AN/59).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s udzielenia dotacji MKS 
„Hermes” w Gryfinie na realizację zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej  
pn. „IV Powiatowa Olimpiada Młodzieży w Lekkiej Atletyce” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s udzielenia dotacji w wysokości 
1.000 zł Krzywińskiemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu  
na realizację zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury 
fizycznej pn. „Euroregionalne Dni Olimpijskie”. 

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2003 rok. 
 

Zarząd po szczegółowym zapoznaniu się z projektem sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2003 r. oraz    
naniesieniu poprawek przyjął je i postanowił przedłożyć Radzie Powiatu na 
najbliższej sesji. 

Projekt sprawozdania zostanie przekazany Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu dnia 24.03.2004 r. a pozostałym radnym w terminie ustawowym  
do dnia 31 marca 2004 r. Przewidywany termin sesji 28 kwietnia 2004 r.    
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 1/SK/59).   

  
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 w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 



 7

Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004, które dotyczą zwiększenia wydatków 
w związku z częściowym dofinansowaniem projektu pn. „Seminarium 
dotyczące problemów osób niepełnosprawnych”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 2/SK/59).   

 
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  
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. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania z budżetu Powiatu 
szkolnych projektów realizowanych lub współrealizowanych przez szkoły 
ponadgimnazjalne. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 3/SK/59).    

 
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  
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. Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego o zwiększenie planu wydatków 
budżetowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez samorząd powiatowy z tytułu częściowego dofinansowania 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 4/SK/59).   
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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  
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. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku 
z koniecznością wniesienia przez ZSP w Mieszkowicach wkładu własnego 
na realizację przedsięwzięcia związanego z podnoszeniem i zmianą 
kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi z obszarów gmin wiejskich  
i miejsko – wiejskich.     
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 5/SK/59). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 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 sprawie  
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia z budżetu powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 6/SK/59).            

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 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 sprawie  
udzielenia z budżetu powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla SPZZOZ w 
Gryfinie.      
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Starosta Ewa De La Torre poinformowała Zarząd Powiatu o spotkaniu 
z władzą wykonawczą Miasta i Gminy Gryfino, które odbyło w 24.03.2004 
r. Spotkanie robocze dotyczyło m. in. ustalenia wspólnego programu 
uroczystości z okazji wejścia Polski do UE – 1 maja 2004 r., sprawa 
związanych z ewentualnymi zamianami nieruchomości gminnych na 
powiatowe i odwrotnie na terenie miasta Gryfina.  

Szczegółowe propozycje dotyczące projektów gminy Gryfino burmistrz 
H. Piłat przedstawi władzom powiatowym w formie pisemnej (dot. to m.in. 
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budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Sprzymierzonych 6, budynku 
zajmowanego przez Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Łużyckiej 55, 
budynku byłego WKU przy ul. 9 Maja, budynku przy ul. Flisaczej 
zajmowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, budynku ZSP 
Nr 1, internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie , warsztatów  szkolnych ZSP Nr 2  
w Gryfinie, koncepcji uruchomienia nowego gimnazjum na bazie internatu, 
relokacji internatu do hotelu „Pod Platanem”, relokacji MDK  
do gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza, zagospodarowania byłych 
warsztatów ZSP Nr 2 na warsztaty PUK Sp. z o.o. itd.).   

Zarząd Powiatu powróci do koncepcji burmistrza Gryfina – po ich 
skonkretyzowaniu na piśmie.          
 

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

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

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

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 _________________ 
 


