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 Protokół nr 68/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 czerwca 2004 r. w godzinach od 1100 do 1400 oraz od 1800 do 
1900 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 4 w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU w brzmieniu 

„Zatwierdzenie protokołu z otwarcia ofert, które odbyło się 22.06.2004 r.  
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wymiana okien i drzwi zew. drewnianych na okna i drzwi zew. 
z PCV w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej podległych Starostwu 
Powiatowemu w Gryfinie” 

- punkt 5 w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU w brzmieniu 
„Informacja o realizacji naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2004/2005 według 
stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.” 

- punkt 1 w PIONIE SEKRETARZA w brzmieniu Wniosek Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s: 
a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie 

publiczne na ubezpieczenie mienia powiatu, 
b) Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg 

nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Gryfińskiego” 

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2). 
3. Zarząd przełożył przyjęcie protokołu Nr 67/II/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.  

    
II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dot. przesłania informacji n/t 

działań podjętych w sprawie SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/68). 
  

Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego  
dot. przesłania informacji n/t działań podjętych w sprawie SPZZOZ  
w Gryfinie. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie   
w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego SPZZOZ w Gryfinie. 
 

3. Przyjęcie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektów uchwał na XVI 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 30 czerwca 2004 r. (druk nr 
3/SP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem autopoprawek Zarządu Powiatu  
do projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 30 czerwca 2004 r. ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie autopoprawki Zarządu Powiatu  
do projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu  
30 czerwca 2004 r.    
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Ponowne rozpatrzenie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie: 
- częściowego umorzenia raty rocznej za 2003 r. za lokal mieszkalny  

nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie, 
- rozłożenia na raty miesięczne opłaty rocznej za 2004 r.  

(druk nr 1/WSP/68). 
 

Zarząd po ponownym zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/w sprawie podjął następujące 
rozstrzygnięcia: 
- nie umarzać rat rocznych za 2003 r. i 2004 r. w kwocie 2655, 96 zł za lokal 

mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie, 
- przedłużyć termin spłaty rat rocznych za 2003 r. i 2004 r. do 30.09.2004 r.        
 

2. Informacja p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
dot. spotkania informacyjnego w/s sprzedaży udziału w nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej byłą Przychodnie Nr 1 (druk nr 2/WSP/68). 

 

Zarząd przyjął informację p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. spotkania informacyjnego w/s sprzedaży udziału  
w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej byłą Przychodnie Nr 1. 

Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego 
dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony 
zdrowia.      
 

3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej 
dla powiatu gryfińskiego na czerwiec 2004 r. (druk nr 3/WSP/68). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu gryfińskiego na czerwiec 2004 r.    
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4. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa  
i Rolnictwa w/s możliwości zakupu podnośnika dla Komendy 
Powiatowej PSP w Gryfinie ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie (druk nr 
4/WSP/68).   

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. 
Leśnictwa i Rolnictwa w/s możliwości zakupu podnośnika dla Komendy 
Powiatowej PSP w Gryfinie ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie.   
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części budynku na lokal gastronomiczny 
położonym na działce nr 25 obręb 3 m. Gryfino (druk nr 5/WSP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku  
na lokal gastronomiczny położonym na działce nr 25 obręb 3 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
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 części budynku na lokal gastronomiczny położonym 
na działce nr 25 obręb 3 m. Gryfino. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania poddasza z pomieszczeniami socjalnymi myjni 
samochodowej na mieszkanie właściciela w budynku położonym  
na działce nr 91/2 obręb 3 m. Gryfino (druk nr 6/WSP/68). 

 
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 poddasza z 
pomieszczeniami socjalnymi myjni samochodowej na mieszkanie właściciela w budynku położonym na działce 
nr 91/2 obręb 3 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
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 poddasza z pomieszczeniami socjalnymi myjni 
samochodowej na mieszkanie właściciela w budynku położonym  
na działce nr 91/2 obręb 3 m. Gryfino. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia decyzji 
projektu o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 120 m2  
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i garażu wolnostojącego na działce nr 34 obręb 2 Cedynia (druk nr 
7/WSP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia decyzji 
projektu o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
o powierzchni do 120 m2 i garażu wolnostojącego na działce nr 34 obręb 2 Cedynia w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia decyzji 
projektu o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 120 m2  
i garażu wolnostojącego na działce nr 34 obręb 2 Cedynia. 

 

8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie odcinka drogi publicznej Parsów – Parsówek (druk nr 
8/WSP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi publicznej Parsów – 
Parsówek w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie 
odcinka drogi publicznej Parsów – Parsówek. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji 
części sklepu wielobranżowego na potrzeby apteki typu „B” w budynku 
położonym na działce nr 236/2 obręb 3 m. Gryfino (druk nr 9/WSP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji części sklepu wielobranżowego  
na potrzeby apteki typu „B” w budynku położonym na działce nr 236/2 obręb 3 m. Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji 
części sklepu wielobranżowego na potrzeby apteki typu „B” w budynku 
położonym na działce nr 236/2 obręb 3 m. Gryfino. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie budynku gospodarczego oraz dobudowie wiaty 
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gospodarczej na działce nr 102/2 obręb Żórawki, gmina Gryfino (druk 
nr 10/WSP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego oraz 
dobudowie wiaty gospodarczej na działce nr 102/2 obręb Żórawki, gmina Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
budynku gospodarczego oraz dobudowie wiaty gospodarczej na działce  
nr 102/2 obręb Żórawki, gmina Gryfino. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na nadbudowie o kondygnację mieszkalną w poddaszu oraz rozbudowie 
budynku mieszkalnego o taras na działce nr 408 w obrębie 4 m. Gryfino 
(druk nr 11/WSP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie o kondygnację mieszkalną  
w poddaszu oraz rozbudowie budynku mieszkalnego o taras na działce nr 408 w obrębie 4 m. Gryfino  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie  
o kondygnację mieszkalną w poddaszu oraz rozbudowie budynku 
mieszkalnego o taras na działce nr 408 w obrębie 4 m. Gryfino. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania pawilonu handlowego na garaż dla 1 samochodu 
osobowego przy ul. Flisaczej na działce nr 89/20 obręb 3 m. Gryfino 
(druk nr 12/WSP/68). 

 
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 pawilonu 
handlowego na garaż dla 1 samochodu osobowego przy ul. Flisaczej na działce nr 89/20 obręb 3 m. Gryfino  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
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sposobu użytkowania pawilonu handlowego na garaż dla 1 samochodu 
osobowego przy ul. Flisaczej na działce nr 89/20 obręb 3 m. Gryfino. 
 

13. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie 
ganku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego  
na działce nr 149 oraz budowę nowego wjazdu drogi gminnej w działce 
nr 153 w obrębie geodezyjnym 3 m. Gryfino (druk nr 13/WSP/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie ganku do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 149 oraz budowę nowego wjazdu drogi gminnej w działce nr 
153 w obrębie geodezyjnym 3 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie 
ganku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego  
na działce nr 149 oraz budowę nowego wjazdu drogi gminnej w działce  
nr 153 w obrębie geodezyjnym 3 m. Gryfino. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce 
nr 384/2 obręb Pniewo (druk nr 14/WSP/68). 

 
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 
wraz z przyłączami na działce nr 384/2 obręb Pniewo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
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 wraz z przyłączami na działce  
nr 384/2 obręb Pniewo. 
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino – obręb 3 – rejon ulicy Pionierów (druk nr 15/WSP/68).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – obręb 3 – rejon ulicy Pionierów 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino – obręb 3 – rejon ulicy Pionierów. 
    

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

Publicznych w/s zlecenia PUH „MAX-GAZ” s. c. z Gorzowa Wlkp. 
wymiany elementów urządzenia grzewczego w kotłowni w SOS-W  
w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/68).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia PUH „MAX-
GAZ” s. c. z Gorzowa Wlkp. wymiany elementów urządzenia grzewczego  
w kotłowni w SOS-W  w Chojnie. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s użyczenia pomieszczeń w budynku ZSS w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej 82 dla działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie (druk nr 2/WSP-
AN/68). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s użyczenia pomieszczeń w budynku ZSS  
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 dla działalności Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie pod 
warunkiem zapłacenia przez to Stowarzyszenie zaległych opłat za media.    
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pani Małgorzaty Wakuluk  
ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie (druk nr 3/WSP-AN/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania pani 
Małgorzaty Wakuluk ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób. 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie odwołania pani 
Małgorzaty Wakuluk ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 
w Nowym Czarnowie.       
 

4. Zatwierdzenie protokołu z otwarcia ofert, które odbyło się 22.06.2004 r. 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wymiana okien i drzwi zew. drewnianych na okna 
i drzwi zew. z PCV w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej 
podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie”. 
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Zarząd zatwierdził protokół z otwarcia ofert, odbyło się 22.06.2004 r.  
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wymiana okien i drzwi zew. drewnianych na okna  
i drzwi zew. z PCV w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej 
podległych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie”. 
 
5. Informacja o realizacji naboru do klas pierwszych na rok szkolny 

2004/2005 według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. (druk nr 4/WSP-
AN/68).   

 

Po zapoznaniu się z informacją o realizacji naboru do klas pierwszych 
na rok szkolny 2004/2005 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie 
dodatkowych oddziałów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Gryfinie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Chojnie. Dodatkowe 
oddziały tworzy się w związku ze zwiększoną ilością podań o przyjęcie  
na niektóre kierunki do w/w szkół.       
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu ogłosiła przerwę w obradach  
Zarządu Powiatu do godziny 18.00. 

 

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 (druk nr 1/SK/68). 

 
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 sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2004. Zmiany dotyczą przeznaczenia środków na sfinansowanie 
projektu informatycznego MEN i S w 2004 r. w ZSP Nr 1 w Gryfinie 
(26.000 zł) oraz wniosku ZSP Nr 2 w Gryfinie o dofinansowanie projektu 
szkolnego pn.: „XLIX Spotkanie Młodzieży Szkolnej z Dolnoserbskiej 
Gimnazjum w Cottbus i ZSP Nr 2 w Gryfinie” realizowanego w ramach 
współpracy przygranicznej.    

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2004 (druk nr 2/SK/68). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie 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, 
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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. Przedmiotowe zmiany dokonywane są w związku  
z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającego 
Powiatowi Gryfińskiemu dotację celową na sfinansowanie stypendiów  
i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu 
wyrównywania szans edukacyjnych z terenów wiejskich.    

  

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 
3/SK/68). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. Zmian 
przedmiotowych dokonuje się w związku: 
- z przyznaniem Powiatowi Gryfińskiemu kwoty 318.700 zł ze środków 

rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu  
po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie 
organizowania opieki w rodzinach zastępczych, 

- zawartymi porozumieniami z Miastem Szczecin i Powiatem Rybnickim 
dotyczącymi umieszczenia dzieci z powyższych powiatów w rodzinach 
zastępczych w Powiecie Gryfińskim (21.330 zł), 

- przyznaniem środków finansowych na realizację zdań umożliwiających 
właściwe funkcjonowanie Wydziału Komunikacji i Transportu oraz 
oddziału zamiejscowego w Chojnie (40.000), 

- przeznaczeniem 100.000 zł na dokumentację techniczną niezbędną  
do procesu relokacji Domu Dziecka z Binowa do Chojny, 

- przeznaczeniem środków w kwocie 44.700 zł na obsługę kredytów 
zaciągniętych przez Powiat Gryfińskich, 

- pozytywnym rozpatrzeniem wniosku PCPR w Gryfinie dotyczącym 
dofinansowania zakupu środków transportu do przewozu osób 
niepełnosprawnych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.     

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 
4/SK/68). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. Zmiany zostały 
dokonane w związku z otrzymaniem od Gminy Gryfino dotacji w wysokości 
200.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Powiatową PSP  
w Gryfinie podnośnika hydraulicznego.   
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 
5/SK/68). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem od Gminy 
Gryfino dotacji w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na budowę windy 
oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 
6/SK/68).    

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, których 
dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 
 

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

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na ubezpieczenie mienia powiatu, 

- Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku trwałego oraz 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 1/SE/68).   
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Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – 
przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku trwałego oraz 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfińskiego”.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie mienia powiatu  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne  
na ubezpieczenie mienia powiatu.  

Komisja została powołana w następującym składzie: 
1. Józef Siwek – Przewodniczący Komisji, 
2. Stojan Diakowski – Sekretarz Komisji, 
3. Beata Adamek – Członek Komisji, 
4. Izabela – Jaworska – Florek – Członek Komisji, 
5. Irena Lewandowska – Członek Komisji. 
 
 

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 _________________ 
 


