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 Protokół nr 64/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 26 maja 2004 r. w godzinach od 1300 do 1430 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 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
3 Zarząd przyjął protokół nr 63/II/2004 r. z dnia 19 maja 2004 r.  

  

II. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dot. najmu pomieszczenia  

w nieruchomości przy ul. Flisaczej 4 pani Grażynie Jarosz  
(druk nr 1/WSP/64). 

  
Zarząd przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie dot. najmu 

pomieszczenia (garażu) w nieruchomości przy ul. Flisaczej 4. Najemca w/w 
pomieszczenia zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego,  
do którego będzie mogła przystąpić pani Grażyna Jarosz oraz inni 
kontrahenci.  

Zarząd ustalił, że najem pomieszczenia może być dokonany  
na 12 miesięcy.   
 

2. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej 
dla powiatu gryfińskiego na maj 2004 r.(druk nr 2/WSP/64).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu gryfińskiego na maj 2004 r.  
w kwocie 2.342 zł. 

Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na następnym posiedzeniu 
Zarządu.     
 

3. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2004 r.(druk nr 
3/WSP/64). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w 2004 roku.    
 

4. Omówienie projektu Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego  
i Organizacji Pozarządowych (druk nr 4/WSP/64). 

 



 2

Zarząd zapoznał się z projektem Programu Współpracy Powiatu 
Gryfińskiego i Organizacji Pozarządowych.  

Zarząd polecił dyrektorowi PCPR w Gryfinie przekazać po poprawieniu  
projekt wraz z informacją o terminie zakończenia konsultacji społecznych  
do Biuletynu Informacji Publicznej. Publikacja ma na celu zaznajomienie 
się organizacji pozarządowych z projektem Programu Współpracy Powiatu 
Gryfińskiego i Organizacji Pozarządowych oraz zgłoszenie ewentualnych 
uwag do projektu.  
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat  
za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, 
przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły,  
w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności  
(druk nr 5/WSP/64).      

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s 
ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej oraz osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły,  
w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności 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 ustalenia 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat  
za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, 
przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły,  
w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.       

 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 

Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 1/WSP-
AN/64). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 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 rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.      

  
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s włączenia  

do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół i palcówek wchodzących 
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w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
(druk nr 2/WSP-AN/64). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół i palcówek wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie 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 włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół i palcówek 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

  
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiany 

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 3/WSP-AN/64). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zamiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 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 
włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół i palcówek 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
  
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 r. (druk nr 1/SK/64). 

 
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 sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2004 r. Zamian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację celową z przeznaczeniem  
na wypłatę odszkodowań ustalonych decyzjami Starosty Gryfińskiego  
za grunty zajęte pod drogę krajową, położoną w obrębie Barnkowa  
w gminie Chojna.      
 



 4

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 r. (druk nr 2/SK/64). 

  
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 r. Zmian przedmiotowych dokonuje się w związku  
z pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w Gryfinie wniosku 
dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczącego dofinansowania zakupu nowych 
środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez jednostki 
organizacyjne działających w sferze pomocy społecznej.     

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 r. (druk nr 3/SK/64). 

 
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 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2004 r. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która jest niezbędna do oceny 
możliwości wykonania zadania i określenia kosztów inwestycji  
pt. „Relokacja Domu Dziecka w Binowie do SOS-W w Chojnie”.     
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 r. (druk nr 4/SK/64). 

 
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. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2004 r. dokonanych na wniosek dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie.  
 

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 _________________ 
 


