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 Protokół nr 65/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 11 czerwca 2004 r. w godzinach od 1300 do 1700 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 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
3 Zarząd przyjął jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)  

protokół nr 64/II/2004 r. z dnia 26 maja 2004 r.  
  

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w/s nieodpłatnego 
przekazania na okres min. 10 lat pomieszczenia w Szkole Specjalnej 
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie(druk nr 1/WSP/65). 

  
Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Zarządu Koła Polskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło  
w Gryfinie w/s nieodpłatnego przekazania na okres min. 10 lat 
pomieszczenia w Szkole Specjalnej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie 
postanowił powrócić do w/w tematu na posiedzeniu Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się 7 lipca tj. po uruchomieniu przez Radę Powiatu zasad 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.   
 

2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie n/t możliwości zakupu w ramach programu PHARE CBC 
2001 podnośnika – wyposażenia specjalistycznego Komendy Powiatowej 
PSP w Gryfinie (druk nr 2/WSP/65).   

 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie n/t możliwości zakupu w ramach 
programu PHARE CBC 2001 podnośnika – wyposażenia specjalistycznego 
Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie postanowił: 
- przedłożyć w/w informację wszystkim komisjom Rady Powiatu, których 

wspólne posiedzenie odbędzie się 22 czerwca 2004 r.   
- zobowiązać Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa  

do przygotowania informacji czy jest możliwe wyasygnowanie środków  
z PFOŚ i GW na w/w cel w kontekście uzyskania efektu ekologicznego w 
ramach ewentualnych przesunięć środków budżetowych.      
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3. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie n/t kalkulacji wydatków 
SPZZOZ w Gryfinie na okres od 01.06.2004 r. do 31.12.2004 r.  
(druk nr 3/SP/65).       

 

Zarząd zapoznał się z informacją p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie n/t 
kalkulacji wydatków SPZZOZ w Gryfinie na okres od 01.06.2004 r.  
do 31.12.2004 r., która wynosi 120.000 zł. 

Zarząd proponuje przyznać dotację celową na utrzymanie obsługi 
pracowniczej SPZZOZ niezbędnej do prawidłowego prowadzenia spraw 
związanych z procesem spłaty wierzycieli SPZZOZ.  

Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przyjęty na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu Powiatu w Gryfinie (15.06.2004).           
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości dot. 

nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 24 w obrębie 4 m. 
Gryfino, będącej własnością Skarbu Państwa (była siedziba WKU). 
(druk nr 1/WSP/65). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomości dot. nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 
nr działki 24 w obrębie 4 m. Gryfino, będącej własnością Skarbu Państwa 
(była siedziba WKU) postanowił:  

- wystąpić z zapytaniem do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
o skonkretyzowanie zamierzeń co do pozyskania przez gminę Gryfino 
budynku byłego WKU przy ul. 9 Maja, 

- wystąpić z zapytaniem do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
czy podtrzymuje wolę przekazania budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 6 na rzecz samorządu powiatowego.  
W przypadku potwierdzenia woli przekazania budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 6, powiat gotów jest odstąpić od ubiegania się o 
budynek byłego WKU przy ul. 9 Maja. Odpowiedzialnym za 
przygotowanie w/w zapytań Zarząd upoważnił Wicestarostę Józefa 
Rucińskiego.     

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dot. wyrażenia 
zgody na użyczenie części budynku i placu magazynowego po 
warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie z przeznaczeniem na „Ośrodek Szkolenia Strzeleckiego i 
Obrony Cywilnej” (druk nr 2/WSP/65). 

   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu dot. 
wyrażenia zgody na użyczenie części budynku i placu magazynowego po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na „Ośrodek Szkolenia Strzeleckiego i Obrony 
Cywilnej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 



 3

Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
dot. wyrażenia zgody na użyczenie części budynku i placu magazynowego 
po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na „Ośrodek Szkolenia Strzeleckiego i 
Obrony Cywilnej”. 

Obiekt obecnie niszczeje, a wielokrotne próby pozyskania nabywcy, 
najemcy lub dzierżawcy nie dały rezultatu.    
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
nowego zjazdu i przebudowie istniejącego zjazdu do działki nr 418/5  
w obrębie Pniewo, m. Gryfino (druk nr 3/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego zjazdu i przebudowie istniejącego zjazdu 
do działki nr 418/5 w obrębie Pniewo, m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego 
zjazdu i przebudowie istniejącego zjazdu do działki nr 418/5 w obrębie 
Pniewo, m. Gryfino. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 
zagrodowej na działce nr 178 obręb Krzypnica, gm. Widuchowa (druk 
nr 4/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie zagrodowej na działce nr 178 obręb Krzypnica gm. Widuchowa w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na 
działce nr 178 obręb Krzypnica gm. Widuchowa. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami 
położonego na działce nr 142 obręb 2 m. Cedynia (druk nr 5/WSP/65). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z przyłączami położonego na działce nr 142 obręb 2 m. Cedynia w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami położonego  
na działce nr 142 obręb 2 m. Cedynia. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie hali magazynowej i obróbki drewna z zapleczem socjalno-
biurowym oraz przyłączami na działce nr 65/1 obręb 2 m. Cedynia  
(druk nr 6/WSP/65).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej i obróbki drewna  
z zapleczem socjalno-biurowym oraz przyłączami na działce nr 65/1 obręb 2 m. Cedynia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali 
magazynowej i obróbki drewna z zapleczem socjalno-biurowym oraz 
przyłączami na działce nr 65/1 obręb 2 m. Cedynia. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami 
położonego na działce nr 143 obręb 2 m. Cedynia (druk nr 7/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z przyłączami położonego na działce nr 143 obręb 2 m. Cedynia w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami położonego  
na działce nr 143 obręb 2 m. Cedynia. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 

projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
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na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem 
kablowym ZK dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 138 
obręb 2 m. Cedynia (druk nr 8/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz 
ze złączem kablowym ZK dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 138 obręb 2 m. Cedynia  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym ZK  
dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 138 obręb 2 m. Cedynia. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na adaptacji i rozbudowie budynku gospodarczego na sklep spożywczy, 
zlokalizowanego na dz. nr 113/5 położonej w m. Lubiechów Dolny  
gm. Cedynia (druk nr 9/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie budynku gospodarczego  
na sklep spożywczy, zlokalizowanego na dz. nr 113/5 położonej w m. Lubiechów Dolny gm. Cedynia  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji  
i rozbudowie budynku gospodarczego na sklep spożywczy, zlokalizowanego 
na dz. nr 113/5 położonej w m. Lubiechów Dolny gm. Cedynia.  
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na lokal użytkowy 
przeznaczony do czasowego pobytu ludzi w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym położonym w miejscowości Drzenin na działce nr 28/17 
(druk nr 10/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń 
piwnicznych na lokal użytkowy przeznaczony do czasowego pobytu ludzi w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym położonym w miejscowości Drzenin na działce nr 28/17 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na lokal użytkowy 
przeznaczony do czasowego pobytu ludzi w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym położonym w miejscowości Drzenin na działce nr 28/17. 

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 

projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie budynku mieszkalnego z garażem i budynkami 
gospodarczymi w miejscowości Marwice, na terenie działki nr 127 obręb 
Marwice (druk nr 11/WSP/65).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego z garażem  
i budynkami gospodarczymi w miejscowości Marwice, na terenie działki nr 127 obręb Marwice w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
budynku mieszkalnego z garażem i budynkami gospodarczymi  
w miejscowości Marwice, na terenie działki nr 127 obręb Marwice.  
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na budowie budynku mieszkalnego wraz z przyłączami wody, 
kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej na działce nr 142/2  
w obrębie Żelisławiec (druk nr 12/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz  
z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej na działce nr 142/2 w obrębie Żelisławiec  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej 
oraz energii elektrycznej na działce nr 142/2 w obrębie Żelisławiec.  
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku garażowo – gospodarczego na działce nr 331/2 obręb Piasek, 
gmina Cedynia (druk nr 13/WSP/65). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowo – gospodarczego  
na działce nr 331/2 obręb Piasek, gmina Cedynia w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku garażowo – gospodarczego na działce nr 331/2 obręb Piasek, 
gmina Cedynia.  
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku o funkcji hotelowo-usługowej (gastronomia), wraz  
z parkingiem, przyłączami, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości 
ciekłe na działkach 226/1, 226/2 obręb Stary Kostrzynek gm. Cedynia 
(druk nr 14/WSP/65).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji hotelowo-usługowej 
(gastronomia), wraz z parkingiem, przyłączami, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe  
na działkach 226/1, 226/2 obręb Stary Kostrzynek gm. Cedynia w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku o funkcji hotelowo-usługowej (gastronomia), wraz z parkingiem, 
przyłączami, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe  
na działkach 226/1, 226/2 obręb Stary Kostrzynek gm. Cedynia.  
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie istniejącego budynku jednorodzinnego oraz rozbudowie  
i adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na zakład fryzjerski  
na działce nr 127/3 obręb Osinów Dolny gmina Cedynia  
(druk nr 15/WPS/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku jednorodzinnego 
oraz rozbudowie i adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na zakład fryzjerski na działce nr 127/3 obręb 
Osinów Dolny gmina Cedynia w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
istniejącego budynku jednorodzinnego oraz rozbudowie i adaptacji 
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istniejącego budynku gospodarczego na zakład fryzjerski na działce  
nr 127/3 obręb Osinów Dolny gmina Cedynia. 
 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części obiektu mieszkalnego na cele usługowe  
na działce nr 113/3 w Rynicy, obręb gm. Widuchowa (druk nr 
16/WSP/65).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części obiektu 
mieszkalnego na cele usługowe na działce nr 113/3 w Rynicy obręb gm. Widuchowa w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części obiektu mieszkalnego na cele usługowe  
na działce nr 113/3 w Rynicy obręb gm. Widuchowa. 
 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części obiektu gospodarczego na cele warsztatu 
samochodowego na działce nr 91 w obrębie Widuchowa 2 (druk nr 
17/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części obiektu 
gospodarczego na cele warsztatu samochodowego na działce nr 91 w obrębie Widuchowa 2  w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części obiektu gospodarczego na cele warsztatu 
samochodowego na działce nr 91 w obrębie Widuchowa 2.    
 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji podlegającej na budowie 
pawilonu usługowego na terenie działki nr 161, obręb Widuchowa 2 
(druk nr 18/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji podlegającej na budowie pawilonu usługowego na terenie działki 
nr 161, obręb Widuchowa 2  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji podlegającej na budowie 
pawilonu usługowego na terenie działki nr 161, obręb Widuchowa 2. 
 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego z garażem i budynkami gospodarczymi  
na terenie działki nr 35 w Ognicy (druk nr 19/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem  
i budynkami gospodarczymi na terenie działki nr 35 w Ognicy w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego z garażem i budynkami gospodarczymi na terenie 
działki nr 35 w Ognicy. 
 

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku letniskowego położonego na działce nr 67/4 obręb Steklno 
(druk nr 20/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego położonego  
na działce nr 67/4 obręb Steklno w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku letniskowego położonego na działce nr 67/4 obręb Steklno. 
 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na nadbudowie istniejącego budynku gospodarczo-magazynowego  
w zabudowie zagrodowej położonego na działce nr 122 w obrębie 5 m. 
Gryfino (druk nr 21/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku gospodarczo-
magazynowego w zabudowie zagrodowej położonego na działce nr 122 w obrębie 5 m. Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie 
istniejącego budynku gospodarczo-magazynowego w zabudowie 
zagrodowej położonego na działce nr 122 w obrębie 5 m. Gryfino.  
 

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (podniesienie 
połaci dachowych) na działce nr 229/1 w obrębie 5 m. Gryfino (druk nr 
22/WSP/65).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (podniesienie połaci dachowych) na działce nr 229/1 w obrębie 5 m. Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (podniesienie 
połaci dachowych) na działce nr 229/1 w obrębie 5 m. Gryfino. 
 

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadań  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przez Powiatowy Zarząd Dróg (druk nr 23/WSP/65).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Powiatowy Zarząd Dróg ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, po wprowadzeniu poprawek podjął jednogłośnie uchwałę w 
sprawie realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej przez Powiatowy Zarząd Dróg. 
 

24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s programu 
współpracy na 2004 rok Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  
(druk nr 24/WSP/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s programu współpracy na 2004 rok Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd, po wprowadzeniu poprawek przyjął jednogłośnie uchwałę 
Rady Powiatu w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego.       

 

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

Publicznych w/s akceptacji wyboru wykonawcy dokumentacji 
technicznej na modernizację kotłowni wraz z projektem przyłącza 
gazowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie  
(druk nr 1/WSP-AN/65). 

 
Zarząd zaakceptował wykonawcę dokumentacji technicznej  

na modernizację kotłowni wraz z projektem przyłącza gazowego w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie, którym jest Biuro Projektowo 
– Usługowe s. c. z siedzibą w Szczecinie.          

  
2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia firmie „INSTALACJE C.O., WOD-KA. I 
GAZOWE” Stanisław Marciniak w Moryniu, wymiany pompy oraz 
zaworu zwrotnego w kotłowni gazowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach (druk nr 2/WSP-AN/65). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie 
„INSTALACJE C.O., WOD-KA. I GAZOWE” Stanisław Marciniak  
w Moryniu, wymiany pompy oraz zaworu zwrotnego w kotłowni gazowej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.   
  

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia firmie „DREW PLAST” Zakład Produkcji 
Okien i Drzwi z Widuchowej wymianę stolarki okiennej w DPS  
w Moryniu (druk nr 3/WSP-AN/65). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie „DREW 
PLAST” Zakład Produkcji Okien i Drzwi z Widuchowej wymianę stolarki 
okiennej w DPS w Moryniu. Realizacja w/w zlecenia stanowić będzie 
dokończenie realizacji programu termomodernizacji polegającej na 
wymianie okien w tym obiekcie zapoczątkowanego w 2003 r.   
 

4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s przesunięcia środków finansowych w budżecie lub ich przyznanie  
w celu umożliwienia realizacji nałożonych zadań przez Wydział 
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Komunikacji i Transportu oraz jego Oddziału zamiejscowego w Chojnie 
(druk nr 4/WSP-AN/65).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu w/s przesunięcia środków finansowych  
w budżecie lub ich przyznanie w celu umożliwienia realizacji nałożonych 
zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz jego Oddziału 
zamiejscowego w Chojnie. Środki na ten cel zostaną przeznaczone 
z rezerwy budżetowej. Projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie 
zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.    

Zarząd ponadto uznał: 
- za bezwzględnie konieczne istnienie Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Oddział zamiejscowy w Chojnie, 
- ze względu na brak środków nie jest możliwe dodatkowej osoby  

na pełnym etacie i należy zatrudnić do końca roku stażystę, 
- uwzględnić w przyszłorocznym budżecie środki na zatrudnienie 

dodatkowej osoby w wydziale w związku ze zwiększeniem jego zadań. 
 

5. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznej i wykonania robót oraz kosztorysu 
inwestorskiego i przedmiaru robót na postępowanie o zmówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie elewacji 
wraz z dociepleniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie (druk nr 5/WSP-AN/65). 

 

Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznej i wykonania robót oraz kosztorysu inwestorskiego  
i przedmiaru robót na postępowanie o zmówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem  
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
 

6. Rozpatrzenie wniosku przedsiębiorstwa STRABAG Sp. z o.o. – 
wykonawcy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare 
Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo”  
o zatwierdzenie podwykonawcy. (druk nr 6/WSP-AN/65).     

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem przedsiębiorstwa STRABAG Sp. 
z o.o. – wykonawcy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 
Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo”  
o zatwierdzenie podwykonawcy Zakładu Robót Drogowych „Remdróg”,  
oczekuje przedłożenia wszystkich załączników wymienionych we wniosku 
tj.: 

- doświadczenia zawodowego firmy, 
- personelu firmy, 
- wyposażenia technicznego firmy, 
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- referencji od inwestorów na rzecz których „Remdróg” wykonywał 
roboty drogowe, 

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Zarząd uzależnia wyrażenie zgody na wybór podwykonawcy od oceny 

w/w dokumentów.  
  

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaciągnięcia kredytu 

bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu 
wysokości do 1.000.000 PLN (druk nr 1/SK/65). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zaciągnięcia kredytu 
bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu wysokości do 1.000.000 PLN w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu 
wysokości do 1.000.000 PLN. Po analizie przepisów (w załączeniu) - Zarząd 
Powiatu uznał, że w przypadku zaciągania zobowiązań w postaci umów lub 
też aneksów do umów będą podejmowane uchwały Zarządu powiatu 
wskazujące imiennie 2 członków Zarządu do ich podpisania.     
 

2. Rozliczenie opłaty komunikacyjnej za okres 01-05 2004 r. (druk nr 
2/SK/65).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją dot. rozliczenia opłaty komunikacyjnej 
za okres styczeń – maj 2004 r.   
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokolanci Katarzyna Stalinger Marcin Wegner ________________________    
 
                  Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre____________________ 

                  Członek Zarządu            - Józef Ruciński    ____________________ 

         Członek Zarządu            - Adam Nycz        ____________________ 

                     Członek Zarządu            - Danuta Bus         ____________________ 

                  Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski _________________ 
 


