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 Protokół nr 60/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 kwietnia 2004 r. w godzinach od 800 do 1000 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. Nieobecny usprawiedliwiony (urlop wypoczynkowy) Etatowy Członek Zarządu 
Adam Nycz (lista obecności zał. nr 1). 

2. Porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty:  
PION STAROSTY. 
6. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w/s udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi  

Marianowi Mielczarkowi do dokonywania czynności związanych z realizacją 
projektów unijnych w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 6/SP/60).   

PION SKARBNIKA. 
1. Wniosek w/s zwiększenia transz środków na wydatki dla Zespołu Szkól Specjalnych  

w Gryfinie na poczet zwiększonego planu finansowego w związku z przyznaniem 
ostatecznie większej kwoty subwencji oświatowej (druk nr 1/SK/60). 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w/s uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. (druk nr 2/SK/60).   

3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 
2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 3/SK/60).   

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 4/SK/60).  

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 
5/SK/60). 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 
6/SK/60).  

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
3. Zarząd przyjął protokół nr 59/II/2004 r. z dnia 24 marca 2004 r.  

Na wniosek Skarbnika Zarząd wprowadził poprawkę do protokołu nr 58/II/2004 z dnia 17 
marca 2004 r. w punkcie 6 w PIONIE WICESTAROSTY w następującym brzmieniu 
„Dofinansowanie nastąpi z rezerwy budżetowej powiatu w kwocie 130.000,00 zł”  
co stanowi uszczegółowienie ustaleń Zarządu z dn. 17.03.2004 r.     
  

II. PION STAROSTY. 
1. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s pisma spółki 

„INDEX” wzywającego Radę Powiatu w Gryfinie do likwidacji 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/60). 
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Zarząd przyjął informację p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s 
pisma spółki „INDEX” wzywającego Radę Powiatu w Gryfinie  
do likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.       
 

2. Pismo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie w/s pomocy w znalezieniu lokalu na 
działalność statutową (druk nr 2/SP/60). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w/s udzielenia pomocy 
stowarzyszeniu w znalezieniu lokalu na działalność statutową z zasobów 
powiatu. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Gryfinie zapoznał się  
z informacją Członka Zarządu – Danuty Bus n/t rozmowy z burmistrzem 
Gryfina dot. możliwości przekazania w/w stowarzyszeniu budynku szkoły  
w Borzymiu (b. filia Szkoły Podstawowej w Chwartsnicy).         

Zarząd Powiatu nie dysponuje w chwili obecnej nieruchomościami, 
które mogłoby być przekazane lub użyczone na działalność statutową 
Stowarzyszenia, jednak dotychczasowe pomieszczenia w budynku szkoły 
specjalnej przy ul. Łużyckiej są udostępnione na obecnie obwiązujących 
zasadach.    

      

3. Pismo dyr. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s wydania 
pozwolenia wykupu sprzętu zajętego przez komornika (druk nr 
3/SP/60). 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w/s wydania pozwolenia wykupu sprzętu zajętego 
przez komornika od firmy komisowej „Rexomed” wskazanej przez 
komornika.    

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że niezbędne jest podjęcie na najbliższej 
sesji Rady Powiatu w Gryfinie uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XII/118/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w/s 
udzielenia z budżetu Powiatu dotacji celowej dla SPZOZ – Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. Ze względu na tryb sprzedaży komisowej sprzętu 
zajętego przez Komornika Sądowego na rzecz zobowiązań SPZZOZ,  
w niniejszej uchwale powinna być wskazana firma „Rexomed” jako firma 
zajmująca się sprzedażą sprzętu w trybie komisowym.   

Przygotowanie niniejszej uchwały projektu umowy dotacji poleca się 
Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.                  

 

4. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 
administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 4/SP/60). 
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 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.        

 

5. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 
administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie 
(druk nr 5/ SP/60).   

 

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.   
 

6. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w/s udzielenia upoważnienia 
Kierownikowi Marianowi Mielczarkowi do dokonywania czynności w 
imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 6/SP/60).  

          
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za udzieleniem upoważnienia panu Marianowi 
Mielczarkowi do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd udzielił upoważnienia Kierownikowi Marianowi 
Mielczarkowi do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Powiatu w 
Gryfinie związanych z udziałem w projekcie „Program PHARE 2002 – 
Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu”.   
  

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

obciążenia nieruchomości w Binowie, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia (druk nr 
1/WSP/60). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s obciążenia nieruchomości w Binowie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową 
dojazdu i dojścia 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 
obciążenia nieruchomości w Binowie, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia. Przewodnicząca 
Zarządu zobowiązała Wicestarostę do aktualizacji map geodezyjnych 
ośrodka.          

  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Domu Dziecka 
w Binowie, nad nieruchomością zabudowaną, oznaczoną numerem 
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działki 29/4 o pow. 1,2770 ha oraz nieruchomością niezabudowaną, 
oznaczoną numerem działki 29/3 o pow. 0,0349 ha, położone w obrębie 
Binowo, gmina Stare Czarnowo (druk nr 2/WSP/60).    
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wygaszenia trwałego 
zarządu Domu Dziecka w Binowie, nad nieruchomością zabudowaną, oznaczoną numerem działki 29/4 o pow. 
1,2770 ha oraz nieruchomością niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 29/3 o pow. 0,0349 ha, położone  
w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wygaszenia trwałego 
zarządu Domu Dziecka w Binowie, nad nieruchomością zabudowaną, 
oznaczoną numerem działki 29/4 o pow. 1,2770 ha oraz nieruchomością 
niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 29/3 o pow. 0,0349 ha, 
położone w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo, z zastrzeżeniem że 
realizacja uchwały nastąpi de facto w chwili wydania decyzji o wygaszeniu 
trwałego zarządu.     
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku socjalnego  
na pomieszczenia biurowe i usługi handlu na działce nr 234/1 obręb 5 m. 
Gryfino (druk nr 3/WSP/60).       

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku socjalnego  
na pomieszczenia biurowe i usługi handlu na działce nr 234/1 obręb 5 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji 
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie  
i rozbudowie istniejącego budynku socjalnego na pomieszczenia biurowe  
i usługi handlu na działce nr 234/1 obręb 5 m. Gryfino.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania istniejącego budynku socjalnego na budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne położonego na działce nr 26/9 obręb 2 m. 
Gryfino (druk nr 4/WSP/60). 

    
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 istniejącego budynku 
socjalnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonego na działce nr 26/9 obręb 2 m. Gryfino  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania istniejącego budynku socjalnego na budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne położonego na działce nr 26/9 obręb 2 m. 
Gryfino.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w Gryfinie w/s uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego  
na działce nr 562/7 obręb Pniewo (druk nr 5/WSP/60). 

   
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 jednorodzinnego 
położonego na działce nr 562/7 obręb Pniewo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 562/7 obręb 
Pniewo. 
 

6. 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 22/13 obręb Drzenin (druk nr 6/WSP/60). 

 
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 22/13 obręb Drzenin w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby,  
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 22/13 
obręb Drzenin. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
położonego na działce nr 266/7 obręb Binowo (druk nr 7/WSP/60). 

  
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 jednorodzinnego wraz  
z infrastrukturą położonego na działce nr 266/7 obręb Binowo w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ?     
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą położonego na działce 
nr 266/7 obręb Binowo.  
 

8. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s ustalenia dodatku 
motywacyjnego dla Pani Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej, p.o. 
dyrektora Domu Dziecka w Binowie (druk nr 8/WSP/60).     

 

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatku motywacyjnego  
w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego Pani Mariannie 
Kołodziejskiej – Nowickiej, p.o. dyrektora Domu Dziecka w Binowie.    
 

9. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dofinansowania Programu 
„Starszy Brat – Starsza Siostra” realizowanego przez TPD – Zarząd 
Miejsko – Gminny w Gryfinie (druk nr 9/WSP/60).  

 

Ze względu na brak źródeł finansowania z budżetu powiatu oraz zbyt 
późnego złożenia wniosku, Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek 
dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dofinansowania Programu „Starszy Brat – 
Starsza Siostra” realizowanego przez TPD – Zarząd Miejsko – Gminny  
w Gryfinie.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Gryfinie sugeruje Zarządowi TPD, aby  
złożyć wniosek o dofinansowanie do przyszłorocznego budżetu powiatu 
Przewodnicząca zaproponowała, aby wystąpić z apelem do członków 
Zarządu, radnych Rady Powiatu w Gryfinie o przeznaczenie 1% z podatku 
dochodowego m.in. na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ponieważ 
nowa ustawa zezwala na takie rozwiązanie.            
 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym 
w obrębie Jeziora Morzycko (druk nr 10/WSP/60). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym w obrębie Jeziora Morzycko  
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 
ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym  
w obrębie Jeziora Morzycko.  Zarząd przychylił się tym samym do wniosku 
złożonego przez Burmistrza Morynia.   
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11. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca kontroli 
przeprowadzonej w Domu Dziecka w Binowie, w dniu 14.01.2004r 
(druk nr 11/WSP/60). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotycząca kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Binowie, w dniu 
14.01.2004 r. Sędzia Alfred Bajon dokonujący kontroli uznał iż, nie 
występują żadne większe uchybienia, ale niepokojący jest problem 
narastającej liczby ucieczek wśród dzieci umieszczanych w placówce 
interwencyjnie. W związku z tym wskazane jest dodatkowe zatrudnienie  
w placówce psychologa.        
 

IV. PION SKARBNIKA. 
1. Wniosek w/s zwiększenia transz środków na wydatki dla Zespołu Szkól 

Specjalnych w Gryfinie na poczet zwiększonego planu finansowego  
w związku z przyznaniem ostatecznie większej kwoty subwencji 
oświatowej (druk nr 1/SK/60). 

 

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia subwencji oświatowej przez 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wg algorytmów i wag  
dla poszczególnych jednostek oświatowych – wniosek nie może być 
rozpatrzony pozytywnie. Zarząd powróci do tej sprawy na kolejnym 
posiedzeniu tj. 19 kwietnia 2004 r.   
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2003 r. w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. (druk 
nr 2/SK/60).    

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w/s uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. 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 zmiany 
uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 
r. w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. 
 

3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 (druk nr 3/SK/60).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwał 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął uchwały w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004. 
Zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu  
w Gryfinie dodatkowych środków finansowych na zobowiązania 
wynikające z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach o dofinansowanie budżetu jednostki. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 4/SK/60). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.   
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 (druk nr 5/SK/60). 

 
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 – 4 osoby, 
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. Zmiany dokonane zostały zgodnie z Zarządzeniami Wojewody 
Zachodniopomorskiego zwiększającymi dotacją celową dla Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.      
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 (druk nr 6/SK/60). 

 
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 – 4 osoby, 
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  
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na rok 2004. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  
z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.   
 

V. PION SEKRETARZA.  
1. Wniosek Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

Kazimierza Nowickiego o umorzenie czynszu za rok 2003 należnego  
z wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Województwa 
Zachodniopomorskiego Filia w Chojnie (druk nr 1/SE/60). 

 

Zarząd wyraził zgodę na umorzenie czynszu za rok 2003 należnego  
za wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Województwa 
Zachodniopomorskiego Filia w Chojnie w kwocie 370,05 zł za okres  
od 11 grudnia 2003 do 31 grudnia 2003 r., ponieważ był to okres relokacji 
placówki z jednego budynku do drugiego i de facto biblioteka jeszcze 
oficjalnie nie działała tylko przygotowywała się do otwarcia.      
 

2. Wniosek pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w/s objęcia 
ochronną obiektu Starostwa Powiatowego położonego przy  
ul. Dworcowej 4 w Chojnie (druk nr 2/SE/60).    

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem pełnomocnika ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych w/s objęcia ochroną obiektu Starostwa 
Powiatowego położonego przy ul. Dworcowej 4 w Chojnie wyraził zgodę  
na dodatkową ochronę obiektu w Chojnie.   
 

3. Przedstawienie projektu porządku obrad na XIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2004 roku (druk nr 3/SE/60).   

 
Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad na XIV sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2004 roku.        
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokolanci Marcin Wegner i Beata Dróżdż______________________     
 
                  Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre____________________ 

                  Członek Zarządu            - Józef Ruciński    ____________________ 

         Członek Zarządu            - Adam Nycz        ____________________ 

                     Członek Zarządu            - Danuta Bus         ____________________ 

                  Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski _________________ 
 


