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 Protokół nr 67/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 czerwca 2004 r. w godzinach od 1300 do 1500 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1 Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu –  

Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście. (lista obecności zał. nr 1). 

2 Porządek obrad został uzupełniony o: 
- punkt 3 w PIONIE STAROSTY w brzmieniu „Wniosek o powołanie Pana Andrzeja 

Bandurowskiego na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie” 
- punkt 7 w PIONIE SKARBNIKA w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004”.     
Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły: Nr 65/II/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. i Nr 

66/II/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. 
    

II. PION STAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie umorzenia 

wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 1/SP/67). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie umorzenia wierzytelności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie.   
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” (druk nr 2/SP/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  
i porządku publicznego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.    
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3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie z dniem 1 lipca 2004 r. pana Andrzeja 
Bandurowskiego (druk nr 3/SP/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania na stanowisko 
Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie z dniem 1 lipca 2004 r. pana Andrzeja Bandurowskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania na 
stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie z dniem 1 lipca 2004 r. pana 
Andrzeja Bandurowskiego.   
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przedłużenia powierzenia 

funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie pani 
Elżbiecie Antkowicz (druk nr 1/WSP/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre:  Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Dyrektora PCPR  
w Gryfinie i przedłużeniem powierzenia funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
pani Elżbiecie Antkowicz ?   
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
i przedłużył powierzenie funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie pani Elżbiecie Antkowicz począwszy  
od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.      
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania 
zaplecza socjalnego budynku usługowego na budynek mieszkalny  
na działce nr 360/1 w Pniewie (druk nr 2/WSP/67). 

 
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 zaplecza socjalnego 
budynku usługowego na budynek mieszkalny na działce nr 360/1 w Pniewie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania zaplecza socjalnego budynku usługowego na budynek 
mieszkalny na działce nr 360/1 w Pniewie . 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego 
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budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele 
mieszkalne, na działce nr 27/11 w miejscowości Piasek  
(druk nr 3/WSP/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne, na działce nr 27/11 w miejscowości Piasek w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
na cele mieszkalne, na działce nr 27/11 w miejscowości Piasek.   
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino obręb 1, 2, 3 m. 
Gryfino(druk nr 4/WSP/67).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino obręb 1, 2, 3 m. Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zgłoszenia wniosków  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino 
obręb 1, 2, 3 m. Gryfino.  
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie indywidualnej 
biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacji 
sanitarnej na działce nr 131/2 w miejscowości Żórawie  
(druk nr 5/WSP/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni 
ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce nr 131/2 w miejscowości Żórawie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem 
kanalizacji sanitarnej na działce nr 131/2 w miejscowości Żórawie.  
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr 224 obr. 4 m. Gryfino 
(druk nr 6/WSP/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
zlokalizowanego na działce nr 224 obr. 4 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr 224 
obr. 4 m. Gryfino. 
 

7. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
aneksu do umowy w sprawie zmiany terminu wystawiania faktur z tyt. 
czynszu najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku przy  
ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 7/WSP/67).    

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. aneksu do umowy w sprawie zmiany 
terminu wystawienia faktur z tyt. czynszu najmu pomieszczenia 
znajdującego się w budynku przy u. Niepodległości 28, stanowiącym 
własność Powiatu Gryfińskiego.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie w/s zatwierdzenia 
postępowania konkursowego i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pani Dorocie Mielniczek  
na okres 5 lat począwszy od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.   

 
2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego 2004-
2013” (druk nr 2/WSP-AN/67). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego 2004-2013” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Gryfińskiego 2004-2013”.  
 
3. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne  

na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym  
na: „Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku ZSP Nr 1  
w Gryfinie wraz z kolorystyką elewacji” (druk nr 3/WSP-AN/67). 

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie 
docieplenia ścian zewnętrznych w budynku ZSP Nr 1  w Gryfinie wraz  
z kolorystyką elewacji”.       
 

4. Zlecenie firmie „Kominiarstwo Surmacz Władysław” ul. Bogusława 2 
Chojna wykonania opinii kominiarskiej w Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 4/WSP-AN/67).   

 
Zarząd zlecił firmie „Kominiarstwo Surmacz Władysław” ul. Bogusława 

2 Chojna wykonania opinii kominiarskiej w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie.   
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył pan Józef Ruciński – Członek Zarządu Powiatu  
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały Nr 145/2004 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r.  
(druk nr 1/SK/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany uchwały Nr 145/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w/s zmiany uchwały Nr 145/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia 
układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r.   
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2. Podjęcie uchwały w/s upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu 
w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania kredytów  
(druk nr 2/SK/67).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s upoważnienia dwóch Członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania kredytów w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s upoważnienia dwóch Członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania 
kredytów polegających na dokonywaniu zmian umowy kredytowej na 
zadanie pn. „Remont budynku w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4”.   

Upoważnionymi do zaciągania kredytu zostali Przewodnicząca Zarządu 
Powiatu – Ewa De La Torre i Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz.  
 

3. Podjęcie uchwały w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 
oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 
3/SK/67). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osoby, 
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. Przedmiotowych zmian dokonuje się na wniosek Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o dofinansowanie międzynarodowego 
projektu szkolnego pn.: „Tolerancyjni mimo różnic”.   
 

4. Podjęcie uchwały w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 
oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004  
(druk nr 4/SK/67).   

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osoby, 
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. Zmian dokonuje się w związku: 
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- ze zwiększeniem wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie dot. wsparcia finansowego na zakup 
sztandaru (500 zł), 

- wnioskiem dyrektora SOS – W w Chojnie dotyczącego zmian między 
rozdziałami. 

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 5/SK/67).   
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zmian  budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.  
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
uchwały nr VIII/77/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. 
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego 2004 
(druk nr 6/SK/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian uchwały nr VIII/77/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego 2004 w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s zmian uchwały nr VIII/77/2003 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego 
2004.  
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gryfińskiego w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 7/SK/67).  

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

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
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VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Stowarzyszenia Kołbacz w/s dofinansowania działalności 

statutowej (druk nr 1/SE/67). 
 

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, Zarząd nie widzi możliwości 
prawnej dofinansowania działalności statutowej organizacji pozarządowej 
jaką jest  Stowarzyszenie Kołbacz. Ustawa zabrania dofinansowywania 
działalności statutowej jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. Możliwe 
jest jedynie zlecenie i dotowanie zadań z zachowaniem odpowiedniego 
trybu. 

Przewodnicząca Zarządu, w związku z notorycznym brakiem wiedzy n/t 
obowiązujących przepisów w tej sprawie zobowiązała Wydział Organizacji  
i Spraw Obywatelskich do poinformowania wszystkich zorganizowanych 
stowarzyszeń o zasadach udzielania im dotacji przez samorząd powiatowy.     
 
2. Podjęcie uchwały w/s upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg do zawierania umów z zakresu planowania, budowy, modernizacji, 
utrzymania i ochrony dróg (druk nr 2/SE/67). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s upoważnienia dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg do zawierania umów z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania  
i ochrony dróg w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s upoważnienia dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg do zawierania umów z zakresu planowania, 
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino z dnia 22.06.2004 r. gotów jest przychylić się prośby o przejęcie 
przez Powiat Gryfiński dokumentacji (Studium Wykonalności wraz  
z dokumentami stanowiącymi załącznik do w/w Studium i dokumentami 
źródłowymi) niezbędnej  do złożenia wniosku o pozyskanie środków 
finansowych ze ZPORR (na działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 
podziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia na zadanie pn. 
„Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie”). Pismo Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Zarząd wyraża gotowość do protokolarnego przejęcia w/w 
dokumentów do dnia 30.06.2004 r. pod warunkiem, że zlecenie (umowa  
o dzieło) to zostanie odebrane przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino w stanie 
zakończonym. Urząd Miasta i Gminy Gryfino  uiści należności z tego tytułu 
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zgodnie ze swym zleceniem i dopiero wówczas przekaże odpłatnie pełną 
dokumentację samorządowi powiatowemu.  

Zarząd stwierdza, że w dniu otrzymania pisma, także w dniu 
posiedzenia Zarządu Powiatu termin zakreślony w zleceniu (15.06.2004 r.) 
nie został dotrzymany, a zatem samorząd powiatowy przejmując to zadanie 
w stanie nieukończonym – musiałby aneksować termin wykonania zlecenia, 
którego nie składał.  

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd wyraża gotowość przejęcia  
ukończonego studium wykonalności wraz z pełną dokumentacją w terminie 
do 30 czerwca 2004 r. Zarząd upoważnia do odbioru studium  
i dokumentacji (projekt, pozwolenie na budowę i inne) Pana Józef Siwka – 
p.o. Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
Panią Barbarę Turkiewicz – dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie, Panią Izabelę Jaworską – Florek – Zastępcę Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich.         
 

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 _________________ 
 


