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 Protokół nr 63/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 19 maja 2004 r. w godzinach od 1100 do 1630 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 – Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
(lista obecności zał. nr 1). 

2 Porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty: 
PION WICESTAROSTY 
15. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dofinansowania do zakupu 

pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 20.000 zł ze środków 
finansowych stanowiących rezerwę budżetową powiatu (druk nr 15/WSP/63).            

PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU    
6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 SPZOZ Zakładu 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie (druk nr 
6/WSP-AN/63). 

7. Wniosek dot. rozpatrzenia propozycji złożonej przez firmę „Jacek Rossa 
Projektowanie, Kosztorysy”, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego 
nad wykonaniem projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo 
– Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 7/WSP-AN/63).     

PION SEKRETARZA 
2. Informacja Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich n/t 

ubezpieczenia mienia Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu (druk nr 2/SE/63).   

3. Wniosek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zarząd Oddziału 
Powiatowego w/s przyznania dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Związku OSP 
(druk nr 3/SE/63).     

4. Wniosek w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z wykonawcą projektu 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek 
Dobropole Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 4/SE/63).   

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
3 Zarząd przyjął protokół nr 62/II/2004 r. z dnia 5 maja 2004 r.  
  

II. PION STAROSTY. 
1. Spotkanie z przedstawicielami firmy „Jatex-Finanse” będącej 

wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przedstawiła zebranych  

i wyjaśniła, że ranga problemu jakim jest spłata wierzytelności wymaga 
spotykania się całego Zarządu Powiatu z reprezentantami wierzycieli. 

Pan Andrzej Bandurowski p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie przedstawił 
aktualny stan zadłużenia SPZZOZ względem firmy Jatex – Finanse, która 
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wynosi 163,810,01 zł (wierzytelność główna) oraz 155.156,11 zł odsetek. 
Razem wierzytelność wynosi 318.966,12 zł.  

Pan Krzysztof J. Korcz V-ce prezes firmy „Jatex – Finanse” zwrócił uwagę, 
że kwota wierzytelność różni się od tej przedstawionej przez dyrektora SPZZOZ 
i jego zdaniem wynosi 327.540,00 zł. Zaznaczył, że negocjacje trwają już zbyt 
długo, zadając jednocześnie pytanie kiedy zostanie spłacona.                

Odnosząc się do pytania Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre 
stwierdził, że spłata jest uzależniona od podjęcia przez Radę Powiatu uchwały 
w/s zaciągnięcia kredytu. Dopiero po jej podjęciu nastąpi ustalenie 
harmonogramu spłaty wierzytelności.  
Obie strony, po dyskusji ustaliły: 

- dalszym rozmowom negocjacyjnym będzie poddana propozycja 
spłaty zadłużenia w dwóch ratach. Pierwszej raty wynoszącej 50% 
całości należności – do końca grudnia 2004 r., drugiej wynoszącej 
również 50% należności głównej – do końca grudnia 2005 r.  

- decyzja dot. harmonogramu spłaty zadłużenia względem firmy 
„Jatex- Finanse” zostanie przekazana w/w firmie do końca czerwca 
2004 r. 

         
2. Spotkanie z przedstawicielami Nordea Bank Polska S.A. będącego 

wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.   
 

Na wstępie Przewodnicząca Zarządu powitała wszystkich zebranych 
wyjaśniając zarazem powód spotkania Zarządu Powiatu z przedstawicielami 
Nordea Bank Polska. Powodem tym, jest spłata zadłużenia wierzytelności 
względem Nordea Bank Polska S.A. Następnie, przedstawiła dalsze kroki jakie 
zamierzają podjąć władze powiatu, aby spłacić zadłużenie względem wierzycieli 
SPZZOZ w Gryfinie. Skupią się one podjęciu uchwały w/s zaciągnięcia kredytu 
oraz ustaleniu harmonogramu spłat poszczególnych wierzycieli.        

Pan Andrzej Bandurowski p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie przedstawił 
aktualny stan zadłużenia względem Nordea Bank Polska S.A., który wynosi 
ogółem 273.890,79 zł. Przekazał również zebranym, że we wcześniejszej 
rozmowie telefonicznej padła propozycja zamiany wierzytelności na kredyt oraz 
ewentualna możliwość zaciągnięcia kolejnego kredytu w/w banku.  

Pan Mariusz Huliński – przedstawiciel Nordea Bank Polska S.A. wyraził 
gotowość banku do udzielenia kredytu, jednocześnie pytając jaka byłaby 
wysokość tego kredytu.  

Odnosząc się do pytania, Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że wysokość 
ewentualnego kredytu jest uzależniona od decyzji Rady Powiatu w Gryfinie oraz 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.                 
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Obie strony, po dyskusji ustaliły: 
- Nordea Bank Polska S.A. weźmie pod uwagę możliwość skredytowania 

wierzytelności oraz udzielenie kredytu po ewentualnym wygraniu 
przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie banku 
udzielającego kredyt.  

- decyzja w/s harmonogramu spłaty wierzytelności zostanie przekazana 
do końca czerwca 2004 r.    
 

Od tego momentu udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział  
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

 – pan Waldemar Derkacz oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
 – pan Kazimierz Kaźmierczak. 

 

3. Omówienie wyników kontroli problemowej w SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie.   

 

Zarząd wysłuchał informacji Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz Pełnomocnika 
ds. Ochrony Informacji Niejawnych na temat wyników kontroli 
problemowej przeprowadzonej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – pan Waldemar Derkacz oraz 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – pan Kazimierz Kaźmierczak. 
    
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 
2003 (druk nr 1/SP/63).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2003  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w/s 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie za rok 2003.        
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1.  Wniosek Dyrektora SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w/s zatwierdzenia bilansu, rachunku 
zysków i strat za 2003 r. (druk nr 1/WSP/63).  

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za zatwierdzeniem bilansu, rachunku zysków i strat za 
2003 r. SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie oraz przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd zatwierdził bilans, rachunek zysków i strat za 2003 r. SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
oraz przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w tej sprawie. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
regulaminu prowadzenia przetargów nieograniczonych na oddanie  
w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości 
będących własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/63).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
zatwierdzenia regulaminu prowadzenia przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste, 
sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia regulaminu 
prowadzenia przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie 
wieczyste, sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością 
Powiatu Gryfińskiego.    
  

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach,  
na nieruchomości oznaczonej nr działki 42, położoną w obrębie 1 miasta 
Chojna (druk nr 3/WSP/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach, na nieruchomości 
oznaczonej nr działki 42, położoną w obrębie 1 miasta Chojna w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach,  
na nieruchomości oznaczonej nr działki 42, położoną w obrębie 1 miasta 
Chojna. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie 
kotłowni na lokal – sklep spożywczo – przemysłowy na działce nr 52/100 
w obrębie Gardno, gmina Gryfino (druk nr 4/WSP/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie kotłowni na lokal – sklep spożywczo 
– przemysłowy na działce nr 52/100 w obrębie Gardno, gmina 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/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie kotłowni 
na lokal – sklep spożywczo – przemysłowy na działce nr 52/100 w obrębie 
Gardno, gmina Gryfino.      
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, częściowej rozbiórce  
i adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego na cele gospodarczo-
garażowe oraz rozbiórce istniejących budynków gospodarczych,  
na działce nr 59 obręb 2 m. Gryfino (druk nr 5/WSP/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, 
częściowej rozbiórce i adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego na cele gospodarczo-garażowe oraz 
rozbiórce istniejących budynków gospodarczych, na działce nr 59 obręb 2 m. Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, częściowej rozbiórce i adaptacji 
istniejącego budynku mieszkalnego na cele gospodarczo-garażowe oraz 
rozbiórce istniejących budynków gospodarczych, na działce nr 59 obręb  
2 m. Gryfino.  

  

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty 
wolnostojącej drewnianej otwartej na działce nr 34/2 w obrębie Pniewo, 
gmina Gryfino (druk nr 6/WSP/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty wolnostojącej drewnianej otwartej 
na działce nr 34/2 w obrębie Pniewo, gmina 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 wiaty 
wolnostojącej drewnianej otwartej na działce nr 34/2 w obrębie Pniewo, 
gmina Gryfino. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych- leśniczówki, na działce  
nr 164 w obrębie Borzym, gmina Gryfino (druk nr 7/WSP/63) 
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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 budowie budynku mieszkalnego oraz zabudowań 
gospodarczych- leśniczówki, na działce nr 164 w obrębie Borzym, gmina 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 oraz zabudowań gospodarczych- leśniczówki, na działce  
nr 164 w obrębie Borzym, gmina Gryfino. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
tymczasowego, do dnia 31.12.2009 r. wraz z przyłączami na działce  
nr 59/2 w obrębie 3 m. Gryfino (druk nr 8/WSP/63). 

 
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 tymczasowego, do dnia 31.12.2009 r. 
wraz z przyłączami na działce nr 59/2 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 budowie budynku 
tymczasowego, do dnia 31.12.2009 r. wraz z przyłączami na działce nr 59/2 
w obrębie 3 m. Gryfino. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
usługowo-mieszkalnego na działce nr 298/3 w obrębie Pniewo, gmina 
Gryfino (druk nr 9/WSP/63). 

 
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 usługowo-mieszkalnego na działce  
nr 298/3 w obrębie Pniewo, gmina 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 
usługowo-mieszkalnego na działce nr 298/3 w obrębie Pniewo, gmina 
Gryfino. 

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budynku 
mieszkalnego, adaptacji strychu na mieszkanie, dobudowie tarasu, 
rozbudowie garażu, przebudowie istniejących budynków gospodarczych 
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ze zmianą ich funkcji na mieszkalną, przebudowie muru oporowego  
i budowie ogrodzenia oraz przydomowej oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Stara Rudnica, na działce nr 460 (druk nr 10/WSP/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budynku mieszkalnego, adaptacji strychu na mieszkanie, 
dobudowie tarasu, rozbudowie garażu, przebudowie istniejących budynków gospodarczych ze zmianą ich 
funkcji na mieszkalną, przebudowie muru oporowego i budowie ogrodzenia oraz przydomowej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Stara Rudnica, na działce nr 460 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 budynku 
mieszkalnego, adaptacji strychu na mieszkanie, dobudowie tarasu, 
rozbudowie garażu, przebudowie istniejących budynków gospodarczych ze 
zmianą ich funkcji na mieszkalną, przebudowie muru oporowego  
i budowie ogrodzenia oraz przydomowej oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Stara Rudnica, na działce nr 460. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie osady 
leśnej Krzywin, oraz budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,  
na terenie działki nr 69, położnej w obrębie geodezyjnym Krzywin, 
gmina Widuchowa (druk nr 11/WSP/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie osady leśnej Krzywin, oraz budowie 
przydomowej oczyszczalni ścieków, na terenie działki nr 69, położnej w obrębie geodezyjnym Krzywin, gmina 
Widuchowa 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 remoncie osady leśnej 
Krzywin, oraz budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, na terenie 
działki nr 69, położnej w obrębie geodezyjnym Krzywin, gmina 
Widuchowa. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej  
na budynek usługowy (pijalnia piwa i sklep) z wydzielonym lokalem 
mieszkalnym w poddaszu na działce nr 27/6 w obrębie Dołgie  
(druk nr 12/WSP/63). 

 
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  
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w zabudowie zagrodowej na budynek usługowy (pijalnia piwa i sklep) z wydzielonym lokalem mieszkalnym  
w poddaszu na działce nr 27/6 w obrębie Dołgie 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 w zabudowie zagrodowej na budynek 
usługowy (pijalnia piwa i sklep) z wydzielonym lokalem mieszkalnym  
w poddaszu na działce nr 27/6 w obrębie Dołgie. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zgłoszenia wniosków  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla miejscowości Binowo gm. Stare Czarnowo (druk nr 13/WSP/63).      

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zgłoszenia wniosków  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Binowo gm. Stare Czarnowo  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –0 osób, 
Wstrzymało się – osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zgłoszenia wniosków  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Binowo gm. Stare Czarnowo. 
 

14. Wniosek p.o. Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami w/s 
zamieszczenia w prasie ogłoszenia o sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego, nieruchomości położonej w Binowie, oznaczonej  
nr działek 29/3 i 29/4, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
(druk nr 14/WSP/63). 

 

Zarząd wyraził zgodę na zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży  
w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Binowie, 
oznaczonej nr działek 29/3 i 29/4, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego w „Gazecie Wyborczej” i „Kurierze Szczecińskim”.   
 

15. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dofinansowania 
do zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 
20.000 zł ze środków finansowych stanowiących rezerwę budżetową 
powiatu (druk nr 15/WSP/63).            

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie 
w/s zmniejszenia dofinansowania do zakupu pojazdów do przewozu osób 
niepełnosprawnych o kwotę 20.000 zł ze środków finansowych 
stanowiących rezerwę budżetową powiatu.  

Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na następnym posiedzeniu 
Zarządu Powiatu.     
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IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii  

o zaliczeniu dróg (ulic) na obszarze miasta Morynia i gminy Moryń  
do kategorii dróg gminnych (druk nr 1/WSP-AN/63).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia opinii  
o zaliczeniu dróg (ulic) na obszarze miasta Morynia i gminy Moryń do kategorii dróg gminnych w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia opinii  
o zaliczeniu dróg (ulic) na obszarze miasta Morynia i gminy Moryń  
do kategorii dróg gminnych.   
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji konkursowej  
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s powołania komisji konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s powołania komisji konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2  
w Gryfinie. Z ramienia organu prowadzącego udział w pracach komisji 
wezmą udział: 

1. Przewodnicząca Zarządu – Ewa Da La Torre – Przewodnicząca 
Komisji, 

2. Członek Zarządu – Danuta Bus – Członek Komisji, 
3. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Członek 

Komisji.  
 

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
- włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół/placówek 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie, 

- rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk 
nr 3/WSP-AN/63). 

 

Zarząd przełożył przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
- włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół/placówek 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie, 

- rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
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na następne posiedzenie.  
Zarząd poleca przygotowanie dodatkowo, uchwały o zmianie uchwały  

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.    
 

4. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót oraz szacunkowej 
wartości zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi zewnę trznych 
drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w placówkach 
oświatowych i użyteczności publicznej podległych Starostwu 
Powiatowemu w Gryfinie (druk nr 4/WSP-AN/63). 

 

Zarząd zatwierdził  specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót oraz szacunkowej 
wartości zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi zewnętrznych 
drewnianych na okna i drzwi zewnętrzne z PCV w placówkach 
oświatowych i użyteczności publicznej podległych Starostwu Powiatowemu 
w Gryfinie.  

  

5. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w/s wytypowania 
przedstawiciela do składu Komisji Przetargowej powołanej  
do wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn.: „Budowa windy  
w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” (druk nr 5/WSP-AN/63). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
wytypował do składu Komisji Przetargowej powołanej do wyłonienia 
wykonawcy na realizację zadania pn.: „Budowa windy w Szpitalu 
Powiatowym w Gryfinie” pana Józefa Siwka p.o. Naczelnika Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych.  
 

6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 SPZOZ 
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego  
w Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2003 SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie oraz 
przyjęciem projektu uchwały Rady powiatu w tej sprawie ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe za rok 2003 SPZOZ 
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego  
w Gryfinie oraz przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.      
 

7. Wniosek dot. rozpatrzenia propozycji złożonej przez firmę „Jacek Rossa 
Projektowanie, Kosztorysy”, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
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budowlanego nad wykonaniem projektu: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole 
Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 7/WSP-AN/63).     

 

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził propozycję złożoną przez firmę „Jacek 
Rossa Projektowanie, Kosztorysy”, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
budowlanego nad wykonaniem projektu: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – 
Kołowo”. Wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego nastąpiło  
na podstawie ustawy prawo o zamówieniach publicznych – z wolnej ręki 
(art. 66 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych).      
  

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 1/SK/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian budżetu 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 budżetu na rok 2004 oraz 
zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004. Przedmiotowych 
zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego przeznaczającego środki na pomoc  
dla repatriantów oraz na pokrycie kosztów organizacji uroczystości 
związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pod nazwą 
„Witamy w Unii Europejskiej”. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004  
(druk nr 2/SK/63). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s 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 układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. Zmian dokonuje się w związku 
z uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/161/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.  

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 
3/SK/63).     
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s 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 układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004. Zmiany dokonuje się w związku z: 

- promesą AR i MR na współfinansowanie zdania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, 
odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” ze środków SAPARD, 

- umową grantową na finansowanie projektu pn. „Powiat Gryfiński – 
Powiat Uckermarck. Drogi ku sobie – retrospekcja i spojrzenie  
w przyszłość”, 

- realizacją przez jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo – 
wychowawcze projektów w zakresie „Edukacji ekologicznej”, 

- zwiększeniem dochodów ZSP w Mieszkowicach w związku  
ze sprzedażą środków transportu.    

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 4/SK/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian budżetu 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 budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2004. Przedmiotowe zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji na zadanie 
zlecone – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz zwiększenia 
dotacji na zadanie zlecone – świadczenia rodzinne oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem realizacji 
świadczeń rodzinnych przez Komendę Powiatową PSP w Gryfinie.        
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 
rok (druk nr 5/SK/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.    
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 
rok (druk nr 6/SK/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zmian uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę w/s zmian uchwały nr 
XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
uchwały nr XXV/285/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 września 
2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu. (druk nr 7/SK/63).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zmian uchwały nr XXV/285/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w/s zmian 
uchwały nr XXV/285/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 września 
2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia 
kredytu (druk nr 8/SK/63). 

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

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w/s 
zaciągnięcia kredytu.   
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia 
kredytu (druk nr 9/SK/63). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zaciągnięcia kredytu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zaciągnięcia kredytu na kwotę 5.000.000 zł. Zarząd polecił przygotowanie 
projektów uchwał Rady Powiatu w/s zaciągnięcia kredytu na kwotę 
10.000.000 i 15.000.000 zł. 

Zarząd, ze względu na wagę problemu, postanowił zwrócić się  
do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie z prośbą o zwołanie 
wspólnego posiedzenia wszystkich komisji w tej sprawie. Spotkanie  
to odbędzie 26 maja 2004 r. (środa) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym 
w Gryfinie z udziałem przedstawiciela Banku PKO BP z Warszawy.    

 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Omówienie projektu porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

(druk nr 1/SE/63). 
 

Zarząd omówił projekt porządku obrad XV sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie zwołanej na 2 czerwca 2004 r. na godz. 1400. 
 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich n/t 
ubezpieczenia mienia Starostwa Powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu (druk nr 2/SE/63). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Spraw Obywatelskich n/t ubezpieczenia mienia Starostwa Powiatowego 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

Zarząd Powiatu zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych 
do zawarcia umów ubezpieczenia majątku ruchomego i nieruchomego 
będącego w posiadaniu i zarządzie jednostek w ramach własnego budżetu.  
 

3. Wniosek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zarząd 
Oddziału Powiatowego w/s przyznania dotacji na funkcjonowanie 
Powiatowego Związku OSP (druk nr 3/SE/63).    

 
Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, Zarząd nie widzi możliwości 

prawnych przyznania dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Związku 
OSP.    

Ponadto Zarząd Powiatu przypomina, że zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązek ponoszenia kosztów 
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej 
ochotniczej straży pożarnej, bezpłatnego umundurowania członków OSP 
spoczywa na gminie, w której dana jednostka działa.  

 

4. Wniosek w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z wykonawcą 
projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 4/SE/63). 
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Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z wykonawcą 
projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo”. 
 

VII. 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         ____________________ 

                  Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski _________________ 
 


