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 Protokół nr 69/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 7 lipca 2004 r. w godzinach od 1400 do 1530 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 ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU w brzmieniu „Wniosek 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umowy nr1/SAPARD/2004 pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a firmą STRABAG Sp. z o. o.” (druk nr 2/WSP-AN/69).  

- punkt 4 w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU w brzmieniu „Projekt 
porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w/s przekazania 
dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie – Budowa 
windy”.        

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął protokoły Nr 67/II/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. (5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się) i Nr 68/II/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. (5 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się).   
    

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka  
w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny 
wywoławczej w II przetargu nieograniczonym (druk nr 1/WSP/69). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s ustalenia wartości nieruchomości 
zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego jako ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym.  

Zarząd ustalił wartość nieruchomości jako ceny wywoławczej  
w II przetargu nieograniczonym na kwotę 1 305 224 zł.       
 

2. Odpowiedź najemców lokali w byłej Przychodni Nr 1 w Gryfinie  
na protokół ze spotkania w dniu 22 czerwca 2004 r. dotyczącego 
omówienia wstępnych warunków przetargu nieruchomości przy  
ul. Niepodległości 28 (była Przychodnia Nr 1) (druk nr 2/WSP/69). 
 

Zarząd przyjął do wiadomości odpowiedź najemców lokali w byłej 
Przychodni Nr 1 w Gryfinie na protokół ze spotkania w dniu 22 czerwca 
2004 r. dotyczącego omówienia wstępnych warunków przetargu 
nieruchomości przy ul. Niepodległości 28 (była Przychodnia Nr 1). 
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3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, gospodarczo – garażowy oraz hotelowo – 
usługowego typu „zajazd”, infrastruktury wraz z parkingiem na działce 
nr 135 obręb Stara Rudnica (druk nr 3/WSP/69). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
gospodarczo – garażowy oraz hotelowo – usługowego typu „zajazd”, infrastruktury wraz z parkingiem na 
działce nr 135 obręb Stara Rudnica w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośni uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, gospodarczo – garażowy oraz hotelowo – 
usługowego typu „zajazd”, infrastruktury wraz z parkingiem na działce  
nr 135 obręb Stara Rudnica.        
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
usługowo-biurowego na działce nr 87/3, 87/4 w obrębie 3 m. Gryfino 
(druk nr 4/WSP/69).   

 
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-biurowego na działce nr 87/3, 
87/4 w obrębie 3 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
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-biurowego na działce nr 87/3, 87/4 w obrębie 3 m. Gryfino.    
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami wody, 
kanalizacji oraz energii elektrycznej na działce nr 224/1 w obrębie 
Żelewo (druk nr 5/WSP/69). 

 
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 wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej na działce nr 224/1 w obrębie Żelewo  
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 
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budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami wody, 
kanalizacji oraz energii elektrycznej na działce nr 224/1 w obrębie Żelewo.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie 
dachu budynku, mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce 
nr 921/1 w obrębie geodezyjnym Krzywin (druk nr 6/WSP/69). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie Podjęcie uchwały 
Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 
przebudowie dachu budynku, mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 921/1 w obrębie 
geodezyjnym Krzywin 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 
dachu budynku, mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce  
nr 921/1 w obrębie geodezyjnym Krzywin. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie  
i rozbudowie kotłowni wraz z modernizacją systemu grzewczego  
na działce 9/1 obręb 2 m. Cedynia, zabudowanej kompleksem zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cedyni (druk nr 7/WSP/69).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie kotłowni wraz  
z modernizacją systemu grzewczego na działce 9/1 obręb 2 m. Cedynia, zabudowanej kompleksem zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cedyni 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  
i rozbudowie kotłowni wraz z modernizacją systemu grzewczego  
na działce 9/1 obręb 2 m. Cedynia, zabudowanej kompleksem zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cedyni. 

 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, 
obejmującego obszar w granicach działek o numerach 8 i 11, położonych 
w obrębie Parsówek z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe (druk 
nr 8/WSP/69). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, obejmującego obszar w granicach działek 
o numerach 8 i 11, położonych w obrębie Parsówek z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, 
obejmującego obszar w granicach działek o numerach 8 i 11, położonych  
w obrębie Parsówek z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Jelenin, obejmującego działki o nr ewidencyjnych: 310/2, 310/3, 300/1, 
301/6 i 352 (część) z przeznaczeniem na tereny rekreacji indywidualnej 
(druk nr 9/WSP/69).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jelenin, obejmującego działki  
o nr ewidencyjnych: 310/2, 310/3, 300/1, 301/6 i 352 (część) z przeznaczeniem na tereny rekreacji 
indywidualnej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Jelenin, obejmującego działki o nr ewidencyjnych: 310/2, 310/3, 300/1, 
301/6 i 352 (część) z przeznaczeniem na tereny rekreacji indywidualnej. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji 
pomieszczeń piętra w budynku „L” położonym w Osinowie Dolnym na 
działce nr 167/8 na cele klubowo- oświatowe wraz z budową schodów 
zewnętrznych ewakuacyjnych oraz wykonaniem przyłącza c. o.  
z istniejącej na terenie nieruchomości kotłowni (druk nr 10/WSP/69). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń piętra w budynku „L” 
położonym w Osinowie Dolnym na działce nr 167/8 na cele klubowo- oświatowe wraz z budową schodów 
zewnętrznych ewakuacyjnych oraz wykonaniem przyłącza c. o. z istniejącej na terenie nieruchomości kotłowni 
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 
pomieszczeń piętra w budynku „L” położonym w Osinowie Dolnym na 
działce nr 167/8 na cele klubowo- oświatowe wraz z budową schodów 
zewnętrznych ewakuacyjnych oraz wykonaniem przyłącza c. o.  
z istniejącej na terenie nieruchomości kotłowni. 
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11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego na budynek handlowo-usługowy 
(sprzedaż i serwis artykułów RTV), na działce nr 130 obręb Radostów 
(druk nr 11/WSP/69). 

 
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 budynku 
gospodarczego na budynek handlowo-usługowy (sprzedaż i serwis artykułów RTV), na działce nr 130 obręb 
Radostów 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 budynku gospodarczego na budynek handlowo-
usługowy (sprzedaż i serwis artykułów RTV), na działce nr 130 obręb 
Radostów. 

 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce  
nr 220/2 w obrębie 5 m. Gryfino (druk nr 12/WSP/69). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 220/2 w obrębie 5 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 zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce  
nr 220/2 w obrębie 5 m. Gryfino. 
    

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

Publicznych w/s zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia  
w postępowaniu o zamówienie publiczne 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 (druk nr 1/WSP-AN/69). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne 
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.  
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2. Wniosek w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umowy 
nr1/SAPARD/2004 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a firmą STRABAG 
Sp. z o. o. (druk nr 2/WSP-AN/69). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie aneksów do umowy nr 1/SAPARD/2004 pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a firmą STRABAG Sp. z o.o. dotyczące: 
a) aneks nr 2 w sprawie zwiększenia wynagrodzenia firmie STRABAG  

Sp. o. o. (zał. nr 1 do wniosku) „Przebudowę drogi powiatowej nr 41-437 
Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Doboropole Gryfińskie” w związku 
ze zmianą stawki podatku VAT., 

b) aneks nr 3 w sprawie zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego 
do umowy między Powiatem Gryfińskim a STRABAG Sp. z o.o. 
Zarząd ustali, że w przypadku wpłynięcia wniosku w sprawie zmian    

w harmonogramie rzeczowo – finansowym do umowy  między Powiatem 
Gryfińskim a STRABAG Sp. z o. o. zostanie on przedstawiony  
i przedyskutowany na forum Zarządu z udziałem dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg – Ryszarda Dzioka, projektanta Jacka Rossy, Radcy 
Prawnego Starostwa Powiatowego oraz przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej – Krzysztofa Ziętka.     

Zarząd ustalił, że osobami upoważnionymi do podpisania, w imieniu 
Zarządu, w/w aneksów do umowy Nr 1/SPARAD/2004 będą 
Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre oraz Etatowy Członek 
Zarządu – Adam Nycz.  
 

3. Projekt porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim 
w/s przekazania dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – Budowa windy”        

 

Zarząd omówił projekt porozumienia otrzymanego w dniu 0707.2004 r. 
pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w/s przekazania dotacji 
na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie – Budowa 
windy”. 

Zarząd odnośnie w/w porozumienia ustali że: 
- porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim  

w/s przekazania dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – Budowa windy” powinno opiewać  
na kwotę 600.000 zł, 

- przejęcie Studium Wykonalności „Rozbudowa Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie – Budowa windy” powinno być przekazane w odrębnym 
porozumieniu po uprzednim poprawieniu go przez wykonującego 
w/w Studium Wykonalności  
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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/69). 

 
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 ? 
Za – 5 osób, 
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. Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się: 

1. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
2. W związku z przekazaniem zadań z zakresu utrzymania dróg 

powiatowych na terenie miast: Cedynia, Chojna, Gryfino, 
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój. 

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 2/SK/69). 

 
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 ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

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

  

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 3/SK/69). 

 
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 ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

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

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek w/s zlecenia TP. S.A. w trybie zamówienia „z wolnej ręki” 

zestawienia łącza Frame Relay na odcinku Gryfino – Chojna celem 
uruchomienia systemu CEPIK (druk nr 1/SE/69).   

         

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w/s zlecenia TP. S.A. w trybie 
zamówienia „z wolnej ręki” zestawienia łącza Frame Relay na odcinku 
Gryfino – Chojna celem uruchomienia systemu CEPIK.  
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VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.  
1. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w/s wystąpienia 

Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie dotyczącego finansowania jednostek 
oświatowych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 1/69). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie w/s wystąpienia Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie 
dotyczącego finansowania jednostek oświatowych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie (zał. nr 1/69). 

Zarząd postanowił przekazać wyżej wymienione pismo Komisji Spraw 
Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie.  

Zarząd poprosił o przygotowanie przez Skarbnika Powiatu oraz 
Etatowego Członka Zarządu dla w/w komisji Rady Powiatu w Gryfinie 
następujących materiałów: 
3. Skarbnik Powiatu 

a) wyciąg z części opisowej – Budżet 2003, 
b) Uchwała Zarządu Powiatu dot. kompetencji kierowników jednostek 

oświatowych na 2003 r., 
c) Sprawozdanie z wykonania budżetu za I, II, III kwartał 2003 r. oraz 

roczne sprawozdanie 2003 składane przez kierowników jednostek 
oświatowych + wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2003 r.  

d) Kopie pism do kierowników jednostek oświatowych dot. 
przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2004 r., 

e) Wyciąg z części opisowej z budżetu na 2004 r. dot. jednostek 
oświatowych + część tabelaryczna, 

f) Uchwała Zarządu Powiatu dot. kompetencji kierowników jednostek 
oświatowych na 2004 r.  

g) Pisma dotyczące ostatecznego rozliczenia subwencji oświatowej  
na 2004 r. 

h) Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie dot. zmian w budżecie na rok 2004 
dot. oświaty., 

i) Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za I i II 
kwartał wraz z częścią sporządzoną przez kierowników jednostek 
oświatowych., 

j) Kopie pism kierowanych do kierowników jednostek oświatowych  
w sprawie nieprawidłowości w sprawozdaniu i egzekwowaniu 
należności. 

4. Etatowy Członek Zarządu 
a) Kopie dokumentów dot. restrukturyzacji jednostek oświatowych 

(protokoły z Zarządu, protokoły ze spotkań) za rok 2003 i 2004, 
b) Skierowanie pytań zawartych w piśmie ZNP do RIO do kierowników 

jednostek oświatowych z prośbą o odniesienie się na nie.  



 9

Zarząd Powiatu zleca audytorowi wewnętrznemu wykonanie kontroli 
materiałów, które zostaną w taki sposób przedstawione oraz wydanie opinii 
na temat gospodarki finansowej w jednostkach oświatowych.  

Zarząd Powiatu wnioskuje, również o przeprowadzenie przez audytora 
wewnętrznego dodatkowej kontroli na temat gospodarki finansowej  
w jednostkach oświatowych.     
 

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 _________________ 
 


