
 1

 Protokół nr 61/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 kwietnia 2004 r. w godzinach od 1600 do 1845 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 
11. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. podpisania 

protokołu uzgodnień z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przekazania 
na rzecz Powiatu, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych, położonych  
w obrębie Wełtyń II (druk nr 11/WSP/61).   

PION SEKRETARZA 
1. Wniosek w/s objęcia Honorowego Patronatu oraz ufundowanie nagród dl uczestników 

otwartego turnieju szachowego organizowanego przez UKS „Biały Pion” (druk nr 
1/SE/61).    

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
3 Zarząd przyjął protokół nr 60/II/2004 r. z dnia 14 kwietnia 2004 r.  

  
II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s 

przedłużenia na okres 5 lat szkolnych powierzenia stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pani Dorocie 
Mielniczek (druk nr 1/WSP-AN/61). 
 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w/s przedłużenia na okres 5 lat szkolnych 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie pani Dorocie Mielniczek.  

Zarząd stoi na stanowisku, że regułą powinno być obsadzenie stanowisk 
kierowniczych w jednostkach dla których organem założycielskim jest 
Powiat Gryfiński w drodze konkursu, niezależnie od ocen dyrektorów 
placówek oświatowych.  

Jednocześnie, Zarząd zleca Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przeprowadzenia rozmów z dyrektorami szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
n/t powstrzymywania się od pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach 
niepublicznych.      
 

Od tego momentu udział w posiedzeniu wzięła udział pani Barbara Maślak 
 – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
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2. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
n/t działań reformująco – oszczędnościowych w szkolnictwie specjalnym.   

 

Zarząd wysłuchał informację Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki n/t działań reformująco – oszczędnościowych  
w szkolnictwie specjalnym.  

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła 
stanowisko ZNP Oddział w Gryfinie, z której wynika, że połączenie Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie może zostać przesunięte w czasie o dwa lata i dokonane w 2006r. 

Zarząd po przeanalizowaniu propozycji, wziąwszy pod uwagę 
konsultacje przeprowadzone w lutym br. z pracownikami Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
oraz kierując się koniecznością wskazania środków potrzebnych  
do utrzymania placówki, których nie ma budżecie uznaje za stosowne 
przeprowadzenie konsultacji z Komisjami Rady Powiatu w Gryfinie. 

Zarząd proponuje wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych  
i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w celu ostatecznego  
wypracowania stanowiska, które stanie się obowiązujące i zobowiązujące 
dla Zarządu Powiatu w celu ostatecznego podjęcia działań zmierzających 
do połączenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – pani Barbara Maślak. 

 

3. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o przyznanie 
dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie osoby w ramach 
prac interwencyjnych (druk nr 2/WSP-AN/61).   
 

Zarząd wyraża pozytywną opinię co do zatrudnienia osoby w ramach 
prac interwencyjnych, jednakże nie widzi możliwości co przekazania 
środków finansowych na ten cel ze względu na ich brak w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego. 

Jednocześnie Zarząd sugeruje przeanalizowanie własnego budżetu  
i ewentualne wyasygnowanie środków na ten cel lub skorzystanie z 
funduszy pozyskiwanych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 
ramach funduszy unijnych przez Powiatowego Urzędu Pracy.    
 

4. Wniosek dot. podpisania umowy z wykonawcą projektu: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo, odcinek Dobropole 
Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 3/WSP-AN/61).  
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Zarząd zaakceptował raport z przetargu ogłoszonego na zadanie 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo, odcinek 
Dobropole Gryfińskie – Kołowo”.    
 

III. PION STAROSTY. 
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wydania decyzji 

administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 1/SP/61). 

  
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.        
 

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/61).   

 
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. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w/s projektu porozumienia w sprawie 
spłaty zobowiązań wobec Centrali Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” 
S.A. (druk nr 3/SP/61). 

 
Zarząd zaakceptował projekt porozumienia w sprawie spłaty 

zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec Centrali Zaopatrzenia Medycznego 
„Cezal” S.A.    
 

IV. PION WICESTAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s określenia zadań 

realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych  
na te zadania w 2004 r. (druk nr 1/WSP/61). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2004 r. ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób  
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania 
w 2004 r.     
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla zasilania projektowanego 
budynku mieszkalnego na działce nr 67/1, przewidzianej do realizacji  
na działce nr 125 obręb Tywica (druk nr 2/WSP/61).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla zasilania 
projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 67/1, przewidzianej do realizacji na działce nr 125 obręb 
Tywica w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci 
elektroenergetycznej dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego 
na działce nr 67/1, przewidzianej do realizacji na działce nr 125 obręb 
Tywica.  
 

3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m2 dla potrzeb 
budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej na działce nr 387/10  
w obrębie Pniewo (druk nr 3/WSP/61).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 
do 5 m2 dla potrzeb budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej na działce nr 387/10 w obrębie Pniewo  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni 
ścieków o wydajności do 5 m2 dla potrzeb budynku mieszkalnego  
w zabudowie bliźniaczej na działce nr 387/10 w obrębie Pniewo. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie budynku mieszkalnego na działce nr 54/8 w obrębie 
geodezyjnym Gardno (druk nr 4/WSP/61). 

 
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 na działce nr 54/8  
w obrębie geodezyjnym Gardno w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie 
budynku mieszkalnego na działce nr 54/8 w obrębie geodezyjnym Gardno. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo- garażowego wraz  
z przyłączami na terenie działki nr 134/1 obręb Rynica (druk nr 
5/WSP/61).  

 
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, budynku gospodarczo- 
garażowego wraz z przyłączami na terenie działki nr 134/1 obręb Rynica w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego, budynku gospodarczo- garażowego wraz z przyłączami  
na terenie działki nr 134/1 obręb Rynica. 
 

6. 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 136 
obręb Banie 1 (druk nr 6/WSP/61). 

 
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 136 obręb Banie 1 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 136 obręb Banie 1. 
 

7. 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 451/1 
obręb Piaseczno (druk nr 7/WSP/61).   

 
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 451/1 obręb Piaseczno w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 451/1 obręb 
Piaseczno. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego  
z wiatą garażową położonego na działce nr 140/4 obręb Banie 1 (druk nr 
8/WSP/61).    

 
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, budynku 
gospodarczego z wiatą garażową położonego na działce nr 140/4 obręb Banie 1 w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego z wiatą garażową 
położonego na działce nr 140/4 obręb Banie 1. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie 
wiat do budynku H-10 i budowie ok. 150 m kanalizacji teletechnicznej 
wielotorowej na terenie Elektrowni Dolna Odra na działce nr 118/25  
w obrębie Pniewo (druk nr 9/WSP/61). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie wiat do budynku H-10 i budowie ok. 150 m 
kanalizacji teletechnicznej wielotorowej na terenie Elektrowni Dolna Odra na działce nr 118/25 w obrębie 
Pniewo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie wiat do 
budynku H-10 i budowie ok. 150 m kanalizacji teletechnicznej wielotorowej 
na terenie Elektrowni Dolna Odra na działce nr 118/25 w obrębie Pniewo. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie 
do budynku mieszkalnego budynku garażowo – gospodarczego 
położonego na działce nr 431/2 obręb Banie 2 (druk nr 10/WSP/61).   
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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 dobudowie do budynku mieszkalnego budynku garażowo – 
gospodarczego położonego na działce nr 431/2 obręb Banie 2 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w/s uzgodnienia uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie  
do budynku mieszkalnego budynku garażowo – gospodarczego położonego 
na działce nr 431/2 obręb Banie 2. 
 
11. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

podpisania protokołu uzgodnień z Burmistrzem i Miasta i Gminy 
Gryfino w sprawie przekazania na rzecz Powiatu, w drodze darowizny, 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń II (druk nr 
11/WSP/61).    

 
Zarząd odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami dot. podpisania protokołu uzgodnień z Burmistrzem  
i Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przekazania na rzecz Powiatu,  
w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
Wełtyń II postanowił:  
- nie podpisywać protokołu uzgodnień, 
- poinformować na piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  

o wstrzymaniu realizacji powyższej uchwały.   
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w/s uchwały 

Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej 
sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2003 r. (druk 
nr 1/SK/61). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie w/s uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania 
opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu  
za 2003 r.   
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 2/SK/61).      

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 

3. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
sporządzony na dzień 31.12.2003 r. (druk nr 3/SK/61). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem bilansu z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2003 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął bilans z wykonania z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
sporządzony na dzień 31.12.2003 r.   
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Skarbnik Powiatu przekazała informację n/t aktualnej sytuacji 
związanej ze spłatą kredytów zaciągniętych przez Powiat Gryfiński.  
W tej sprawie 20.04.2004 r. odbędzie się spotkanie Starosty Gryfińskiego  
i Skarbnika Powiatu z dyrektorem PKO BP w Szczecinie.    

 

Starosta Ewa De La Torre, poinformowała członków Zarządu Powiatu  
o tym, że na wniosek Stowarzyszenia Komitet Obywatelski, została 
powołana wraz z Wicestarostą Józefem Rucińskim oraz Etatowym 
Członkiem Zarządu Adamem Nyczem na świadka w/s Domu Dziecka w 
Binowie toczącej się w Sądzie Rejonowym w Gryfinie.     

 
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 _________________ 
 


