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 Protokół nr 62/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 maja 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. 
 

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. Nieobecna usprawiedliwiona – Danuta Bus – Członek Zarządu Powiatu (lista 
obecności zał. nr 1). 

2 Porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty: 
PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU    
4. Zatwierdzenie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej 

odbioru i wykonania robót oraz kosztorysu inwestorskiego na postępowanie o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie elewacji 
wraz z dociepleniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie (druk 
nr 4/WSP-AN/62). 

5. Pismo Firmy „PROJ – FUTURA” w/s prolongaty terminu przekazania dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej (druk nr 4/WSP-AN/62).         

PION SEKRETARZA 
3.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s upoważnienia Koordynatora Ochrony Zdrowia 

do wydawania decyzji w sprawie kierowania osób do zakładów opiekuńczo-
leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (druk nr 3/SE/62).    

Na wniosek WICESTAROSTY z porządku obrad został wycofany punkt 22 „Podjęcie 
uchwały Zarządu Powiatu w/s ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu na 
stanowisko DPS w Nowym Czarnowie (druk nr 22/WSP/62).” 

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
3 Zarząd przyjął protokół nr 61/II/2004 r. z dnia 19 kwietnia 2004 r.  

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

administracyjnych dotyczących wniosków o skierowanie do Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie 
(druk nr 1/SP/62). 
 

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.   
 

2. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r. (druk nr 2/SP/62). 

 

Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2003 r. 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przyjął je i postanowił przedłożyć  
na najbliższej sesji Rady Powiatu do zatwierdzenia.  
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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/62).     

 

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. Wniosek p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczący wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia pomiędzy SPZZOZ a firmą „MERIDA” 
będącą wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 4/SP/62). 

 

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie spłaty 
zadłużenia pomiędzy SPZZOZ a firmą „MERIDA” będącą wierzycielem 
SPZZOZ w Gryfinie.  

Spłata wierzytelności nastąpi w trzech ratach: 
- pierwsza do  30 września 2004 r. 
- druga do    31 grudnia 2004 r. 
- trzecia do   30 marca 2005 r. 
 

5. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie n/t wniesienia kasacji 
wyroku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz spotkań  
z wierzycielami SPZZOZ jakimi są Firma Jatex-Finanse i Nordea Bank 
Polska (druk nr 5/SP/62). 

 

Odnośnie kasacji od wyroku wniesionej przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego Zarząd, polecił dyrektorowi SPZZOZ czynne 
wystąpowanie w postępowaniu kasacyjnym w charakterze strony.   

Zarząd przyjął informację n/t spotkania z firmą Jatex-Finanse i Nordea 
Bank Polska będącymi wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie, które odbędzie 
się 19 maja 2004 r. w ramach posiedzenia Zarządu Powiatu wyznaczonego 
na ten dzień.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek:  
- 29/3 i 29/4 położonych w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo, 
- 21/34 położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przy ul. 9-go Maja 8, 
- 167/3 położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 w 

udziale 470/1000 (druk nr 1/WSP/62). 
  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęcie uchwały w/s powołania komisji przetargowej 

ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego , oznaczonych numerami działek:  
- 29/3 i 29/4 położonych w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo, 
- 21/34 położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przy ul. 9-go Maja 8, 
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- 167/3 położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 w udziale 470/1000  w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 

Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 

przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu 
Gryfińskiego , oznaczonych numerami działek:  
- 29/3 i 29/4 położonych w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo, 
- 21/34 położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przy ul. 9-go Maja 8, 
- 167/3 położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28  

w udziale 470/1000. 
Zarząd uważa za niezbędne złożenie propozycji klubom radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie (SLD, Inicjatywa Samorządowa oraz radnych 
reprezentujących „Prawicę Razem”), aby desygnowały po jednym 
przedstawicielu, w charakterze obserwatorów, do prac komisji 
przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu 
Gryfińskiego.       
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
częściowego umorzenia raty rocznej za 2003 r. w wysokości 1 276, 46 zł z 
lokal mieszkały nr 3 przy ul. Flisaczej w Gryfinie oraz rozłożenia na raty 
miesięczne opłaty rocznej za 2004 r. w wysokości 1379,50 zł (druk nr 
2/WSP/62).   

 
Odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w/s częściowego umorzenia raty rocznej za 2003 r. w 
wysokości 1 276, 46 zł z lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej w Gryfinie 
oraz rozłożenia na raty miesięczne opłaty rocznej za 2004 r. w wysokości 
1379,50 zł, Zarząd przełożył podjęcie decyzji na następne posiedzenie.  

Przełożenie decyzji w tej sprawie wiąże się z wyjaśnieniem konieczności 
naliczania opłat prolongacyjnych bądź brakiem takiej konieczności z tytułu 
nabycia od Powiatu Gryfińskiego lokalu mieszkalnego.  
 

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej Przychodnią Nr 2  
w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny 
wywoławczej w przetargu ustnym ograniczonym (druk nr 3/WSP/62). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika Gospodarki 

Nieruchomościami wyraził zgodę na ustalenie wartości nieruchomości 
zabudowanej Przychodnią Nr 2 w Gryfinie jako ceny wywoławczej w 
przetargu ograniczonym na kwotę 1 237 390,00 zł. 
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4. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie n/t dotycząca sytuacji placówek 
opiekuńczo- wychowawczych, socjalizacyjnych i interwencyjnych  
za okres 2000-2003 (druk nr 4/WSP/62). 

 

Zarząd przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie n/t sytuacji 
placówek opiekuńczo – wychowawczych, socjalizacyjnych  
i interwencyjnych za okres 2000-2003 r. 
 

5. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie n/t kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
(druk nr 5/WSP/62). 

 

Zarząd przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie n/t kontroli 
problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie.  

Zarząd oceniając informację zwrócił uwagę na niezwykle niski poziom 
wykształcenia w DPS w Nowym Czarnowie, w którym wykształcenie wyższe 
obejmuje tylko 5% ogółu zatrudnienia, wykształcenie średnie 75%, 
wykształcenie zasadnie 0,5% i wykształcenie podstawowe 13%.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części obiektu użyteczności publicznej (dworzec) 
na lokal użytkowy – pomieszczenie stałe pracy, w którym będzie 
prowadzony zakład fryzjerski na działce nr 267/2 obręb 3 m. Gryfino 
(druk nr 6/WSP/62). 

 
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 obiektu 
użyteczności publicznej (dworzec) na lokal użytkowy – pomieszczenie stałe pracy, w którym będzie 
prowadzony zakład fryzjerski na działce nr 267/2 obręb 3 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 zmianie sposobu 
użytkowania części obiektu użyteczności publicznej (dworzec) na lokal 
użytkowy – pomieszczenie stałe pracy, w którym będzie prowadzony zakład 
fryzjerski na działce nr 267/2 obręb 3 m. Gryfino.  
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie 
jednorodzinnej na budynek użyteczności publicznej, w którym będzie 
prowadzony – zakład gastronomiczny o charakterze kawiarni będący 
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zakładem stałej pracy na działce nr 449 w obrębie 2 m. Gryfino  
(druk nr 7/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu zwróciła uwagę na fakt lokalizacji przyszłej 

kawiarni w centrum nowego osiedla domków jednorodzinnych (Osiedle 
Północ w Gryfinie) i ewentualnej uciążliwości tego lokalu dla sąsiednich 
budynków. 

Wicestarosta Józef Ruciński wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwały w tej kwestii mają 
charakter opinii do decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez 
burmistrzów i wójtów.        
 
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 budynku gospodarczo-
garażowego w zabudowie jednorodzinnej na budynek użyteczności publicznej, w którym będzie prowadzony – 
zakład gastronomiczny o charakterze kawiarni będący zakładem stałej pracy na działce nr 449 w obrębie 2 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 zmianie sposobu 
użytkowania budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie 
jednorodzinnej na budynek użyteczności publicznej, w którym będzie 
prowadzony – zakład gastronomiczny o charakterze kawiarni będący 
zakładem stałej pracy na działce nr 449 w obrębie 2 m. Gryfino.  
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji  
i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na mieszkanie  
i sklep branży spożywczo-przemysłowej położnego na działce nr 105/1  
w obrębie 2 m. Cedynia (druk nr 8/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji i przebudowie istniejącego budynku 
gospodarczego na mieszkanie i sklep branży spożywczo-przemysłowej położnego na działce nr 105/1 w obrębie 
2 m. Cedynia 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 adaptacji  
i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na mieszkanie  
i sklep branży spożywczo-przemysłowej położnego na działce nr 105/1  
w obrębie 2 m. Cedynia.  
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie więźby 
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dachowej i adaptacji poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą 
pokrycia dachowego oraz ociepleniem ścian elewacyjnych budynku 
położonego na działce nr 428/1 w obrębie Stare Czarnowo (druk nr 
9/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie więźby dachowej i adaptacji poddasza na cele 
mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz ociepleniem ścian elewacyjnych budynku położonego na 
działce nr 428/1 w obrębie Stare Czarnowo 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 więźby 
dachowej i adaptacji poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą 
pokrycia dachowego oraz ociepleniem ścian elewacyjnych budynku 
położonego na działce nr 428/1 w obrębie Stare Czarnowo.  
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce nr 33 
obręb Mielenko gm. Gryfino (druk nr 10/WSP/62).  

 
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 
przyłączami na działce nr 33 obręb Mielenko gm. 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 budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce nr 33 obręb 
Mielenko gm. Gryfino.  
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji  
i rozbudowie budynku gospodarczego na cele mieszkalne, położonego  
na działce nr 318/1 obręb 3 m. Cedynia (druk nr 11/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie budynku gospodarczego na cele 
mieszkalne, położonego na działce nr 318/1 obręb 3 m. Cedynia 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 adaptacji  
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i rozbudowie budynku gospodarczego na cele mieszkalne, położonego  
na działce nr 318/1 obręb 3 m. Cedynia. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania budynku usługowego z częścią socjalną na budynek 
mieszkalny, położonego na działce nr 57/129 (druk nr 12/WSP/62). 

 
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 budynku usługowego  
z częścią socjalną na budynek mieszkalny, położonego na działce nr 57/129 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 zmianie sposobu 
użytkowania budynku usługowego z częścią socjalną na budynek 
mieszkalny, położonego na działce nr 57/129. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji części 
istniejącego sklepu spożywczo-przemysłowego na lokal gastronomiczny, 
położonego na działce nr 70 obręb 2 m. Cedynia (druk nr 13/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji części istniejącego sklepu spożywczo-
przemysłowego na lokal gastronomiczny, położonego na działce nr 70 obręb 2 m. Cedynia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –0 osób, 
Wstrzymało się – osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji części 
istniejącego sklepu spożywczo-przemysłowego na lokal gastronomiczny, 
położonego na działce nr 70 obręb 2 m. Cedynia. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
budynku mieszkalnego o basen oraz adaptację części pomieszczeń na 
cele usługowe położonego na działce nr 59/1 w obrębie nr 1 miasta 
Cedynia (druk nr 14/WSP/62).  

 
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 o basen oraz adaptację 
części pomieszczeń na cele usługowe położonego na działce nr 59/1 w obrębie nr 1 miasta Cedynia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 
mieszkalnego o basen oraz adaptację części pomieszczeń na cele usługowe 
położonego na działce nr 59/1 w obrębie nr 1 miasta Cedynia.  
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne położonego  
na działce nr 34/3 w obrębie Pniewo (druk nr 15/WSP/62). 

 
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 budynku gospodarczego na 
cele mieszkalne położonego na działce nr 34/3 w obrębie 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 zmianie 
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne 
położonego na działce nr 34/3 w obrębie Pniewo. 
 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedliska 
rolnego na działce nr 191/9 w obrębie Czepino (druk nr 16/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedliska rolnego na działce nr 191/9 w obrębie 
Czepino 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 siedliska 
rolnego na działce nr 191/9 w obrębie Czepino. 
 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
zabudowy zagrodowej z przyłączami oraz przydomową oczyszczalnią 
ścieków na działce nr 167/1 w obrębie Wełtyń II (druk nr 17/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej z przyłączami oraz 
przydomową oczyszczalnią ścieków na działce nr 167/1 w obrębie Wełtyń II w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zabudowy 
zagrodowej z przyłączami oraz przydomową oczyszczalnią ścieków  
na działce nr 167/1 w obrębie Wełtyń II. 
 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania warsztatu wymiany szyb samochodowych umieszczonego  
w budynku mieszkalnego jednorodzinnym na ręczną myjnię 
samochodową na działce nr 91/2 w obrębie 3 m. Gryfino (druk  
nr 18/WSP/62). 

 
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 warsztatu wymiany szyb 
samochodowych umieszczonego w budynku mieszkalnego jednorodzinnym na ręczną myjnię samochodową  
na działce nr 91/2 w obrębie 3 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 zmianie sposobu 
użytkowania warsztatu wymiany szyb samochodowych umieszczonego  
w budynku mieszkalnego jednorodzinnym na ręczną myjnię samochodową 
na działce nr 91/2 w obrębie 3 m. Gryfino. 
 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
letniskowego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 233  
w miejscowości Glinna (druk nr 19/WSP/62). 

 
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 letniskowego wraz z infrastrukturą 
położonego na działce nr 233 miejscowości Glinna 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 
letniskowego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 233  
w miejscowości Glinna. 
 

20. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
wynajęcia czterech pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 21, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie usług dentystycznych i protetycznych w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego (druk nr 20/WSP/62). 
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Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie ustnego przetargu 
ograniczonego na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą  
w zakresie usług dentystycznych i protetycznych na wynajęcie pomieszczeń 
przy ul. Szczecińskiej 21 – stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.  
 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania Zespołu  
do opracowania Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi (druk 21/WSP/62). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s powołania Zespołu  
do opracowania Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s powołania Zespołu  
do opracowania Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi (skład zespołu stanowi załącznik  
do protokołu).  
 
23. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej 

dla DPS w Nowym Czarnowie i w Dębcach  (druk nr 23/WSP/62). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
zmniejszenia dotacji celowej dla DPS w Nowym Czarnowie i w Dębcach. 
Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu w Gryfinie. 
 Zarząd uznaje za zasadne, aby zobowiązać dyrektorów Domów 
Pomocy Społecznej do przedstawienia swojej oferty cenowej (dot. kosztów 
utrzymania 1 mieszkańca) we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej w 
gminach wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego oraz w gminach i 
powiatach ościennych w celu zachęcania do zamieszkania w ich 
placówkach.       
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia Przedsiębiorstwu Usługowo- Handlowemu 
„MAX-GAZ” s. c. wymiany filtrów olejowych w jednostkach 
oświatowych w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/62). 

 

Zarząd zaakceptował zlecenie Przedsiębiorstwu Usługowo – 
Handlowemu „MAX-GAZ” s. c. wymianę filtrów olejowych w kotłowniach 
w ZSP Nr 1 w Chojnie, byłym internacie przy ZSP Nr 1 w Chojnie oraz 
SOS-W w Chojnie.   

 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji 
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projektowo- kosztorysowej związanej z realizacją inwestycji  
pn. „Relokacja Domu Dziecka w Binowie do SOS-W w Chojnie” (druk 
nr 2/WSP-AN/62). 

 

Zarząd po przeanalizowaniu wniosku p.o. Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody  
na zlecenie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej  
z realizacją inwestycji pn. „Relokacja Domu Dziecka w Binowie do SOS-W 
w Chojnie” postanowił wyasygnować na ten cel kwotę 18.300 zł ze środków, 
które zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo – 
towarowych dla Domów Pomocy Społecznej.  

Zarząd stwierdza, że po wyjaśnieniu sprawy możliwości dofinansowania 
przedsięwzięcia zakupu samochodów dla DPS – ów przez PFRON, wskaże 
źródła dofinansowania w/w przedsięwzięcia.  

 

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
- przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku – 

Zdroju funkcjonującej w ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
w Chojnie, 

- w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
funkcjonującego w ZSP Nr 2 w Gryfinie, 

-  przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych 
funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, 

-  utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Chojnie 
(druk nr 3/WSP-AN/62).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie:  
- przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku – Zdroju funkcjonującej w ZSP Nr 2 im. 

ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, 
- w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w ZSP Nr 2  

w Gryfinie, 
-  przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych funkcjonującego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
- utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę ?  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:   
- przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku – 

Zdroju funkcjonującej w ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
w Chojnie, 

- w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
funkcjonującego w ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
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- przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych  
funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, 

- utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Chojnie. 
 

4. Zatwierdzenie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót oraz kosztorysu 
inwestorskiego na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie (druk nr 
4/WSP-AN/62).  

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót oraz kosztorys 
inwestorski na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.  
 

5. Pismo Firmy „PROJ – FUTURA” w/s prolongaty terminu przekazania 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej (druk nr 4/WSP-AN/62).  

 

Zarząd, zapoznał się z wnioskiem firmy „PROJ – FUTURA” w/s 
prolongaty terminu przekazania dokumentacji projektowo–kosztorysowej.    

Zarząd, nie znalazł podstaw do prolongaty terminu przekazania 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej i zdecydował o naliczeniu kar 
umownych od dnia, w którym upływał ostateczny termin przekazania 
kompletnej dokumentacji – zawartej w umowie – do dnia ostatecznego 
przekazania dokumentacji przez Firmę „PROJ – FUTURA” bez uwag.      

    

V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s 

wskazania środków niezbędnych na opłacenie składki ubezpieczeniowej 
wynikającej z ubezpieczenia całego mienia Powiatu oraz osób 
podejmujących i wydających decyzje administracyjne (druk nr 1/SE/62). 

 

Odnośnie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich w/s wskazania środków niezbędnych na opłacenie składki 
ubezpieczeniowej wynikającej z ubezpieczenia całego mienia Powiatu oraz 
osób podejmujących i wydających decyzje polecił sporządzenie materiału 
poglądowego dla Zarządu Powiatu zawierającego: 

a) jakie ryzyka były przedmiotem ubezpieczenia dotychczas ?, 
b) jakie mienie było przedmiotem ubezpieczenia ? 
c) jakie były koszty ubezpieczeń ? 
d) u jakich ubezpieczycieli były dokonywane ubezpieczenia ?  
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e) czy środki na ubezpieczenia mienia oddanego w trwały Zarząd 
jednostkom organizacyjnym powiatu są zabezpieczone w budżetach 
tych jednostek ? 

f) czy przy ogłoszeniu przetargu na ubezpieczenie każda z jednostek 
opłaca cząstkowo przynależne im kwoty ?    

 

2. Stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej z dnia  
30 kwietnia 2004 r. (druk nr 2/SE/62).      

  

Zarząd zapoznał się ze stanowiskami Komisji Spraw Społecznych  
i Komisji Rewizyjnej w sprawie: 

- pozytywnego zaopiniowania połączenia Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie od roku 
szkolnego 2004/2005. 

-  rozpoczęcia procedury przekazania zadania kształcenia specjalnego 
znajdującego się w obrębie szkół w Gryfinie, na ul. Łużyckiej  
w Gryfinie i w Nowym Czarnowie dla stowarzyszenia lub innej 
organizacji pożytku publicznego na rok szkolny 2005/2006. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s upoważnienia Koordynatora 
Ochrony Zdrowia do wydawania decyzji w sprawie kierowania osób do 
zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (druk 
nr 3/SE/62).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w/s upoważnienia 
Koordynatora Ochrony Zdrowia do wydawania decyzji w sprawie kierowania osób do zakładów opiekuńczo-
leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s upoważnienia Koordynatora 
Ochrony Zdrowia do wydawania decyzji w sprawie kierowania osób  
do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych. 
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMAJCE, WOLNE WNIOSKI. 
 

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         ____________________ 
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                  Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski _________________ 
 


