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 Protokół nr 72/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 2 sierpnia 2004 r. w godzinach od 1200 do 1450 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). Nieobecni usprawiedliwieni – Wicestarosta Józef 
Ruciński, Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska oraz Przewodnicząca Rady Powiatu 
Lidia Pięta. 

2 Porządek został uzupełniony w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o: 

- punkt 5 „Wniosek w/s dokonania płatności za prace wykonane w ramach inwestycji 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek 
Dobropole Gryfińskie – Kołowo” 

- punkt 6 „Informacja w/s nielegalnego cmentarza poradzieckiego usytuowanego  
w Chojnie”     

Tak zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie  
(porządek obrad zał. nr 2).  

3 Zarząd po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie przyjął protokół Nr 70/II/2004 z dnia  
12 lipca 2004 r. (4za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) oraz protokół Nr 71/II/2004 z dnia 
19 i 20 lipca 2004 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).  

    
II. PION STAROSTY. 
1. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na pismo w sprawie 

nieruchomości po WKU położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja 5  
(druk nr 1/SP/72). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino na pismo w sprawie nieruchomości po WKU położonej w Gryfinie 
przy ul. 9 Maja 5. Przygotowaniem odpowiedzi na pismo Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino zajmie się po powrocie z urlopu wypoczynkowego 
Wicestarosta Józef Ruciński.  

Zarząd stwierdził, że rezygnuje z ubiegania się o budynek po WKU  
od Agencji Mienia Wojskowego. Odnośnie budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 5 należącego do Gminy Gryfino, Zarząd Powiatu w 
związku ze złożoną propozycją Burmistrza Miasta i Gminy przejęcia 
budynku, będzie czynił dalsze starania o jego pozyskanie od Gminy 
Gryfino. 
 

2. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty wierzytelności 
względem firmy „Jatex – Finanse sp. z .o.o.” z Bytomia (druk nr 
2/SP/72). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
w/s spłaty wierzytelności względem firmy „Jatex – Finanse” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Bytomiu. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  
i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Elektrowni „Dolna 
Odra” na działkach nr118/23, 118/24 obręb Pniewo (druk nr 1/WSP/72). 
   

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej  
na terenie Elektrowni „Dolna Odra” na działkach nr118/23, 118/24 obręb Pniewo w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na i modernizacji sieci 
kanalizacji deszczowej na terenie Elektrowni „Dolna Odra” na działkach 
nr118/23, 118/24 obręb Pniewo. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie i przebudowie ośrodka domków letniskowych  
z przyłączami i przepompownią ścieków na działce nr 195 (druk nr 
2/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie ośrodka domków 
letniskowych z przyłączami i przepompownią ścieków na działce nr 195 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  
i przebudowie ośrodka domków letniskowych z przyłączami  
i przepompownią ścieków na działce nr 195 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie budynku 
mieszkalnego położonego na działce nr 560 obręb Banie 2 (druk nr 
3/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego położonego na działce nr 560 
obręb Banie 2 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego 
położonego na działce nr 560 obręb Banie 2. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
zabudowy zagrodowej, tj. budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz 
z przyłączami i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki na działce nr 51 
obręb Dębogóra (druk nr 4/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj. budynku 
mieszkalnego i gospodarczego wraz z przyłączami i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki na działce nr 51 
obręb Dębogóra w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zabudowy 
zagrodowej, tj. budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z przyłączami 
i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki na działce nr 51 obręb Dębogóra. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym z przyłączami 
oraz zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 157/1 obręb Dębogóra 
(druk nr 5/WSP/72). 

 
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  
z poddaszem użytkowym z przyłączami oraz zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 157/1 obręb Dębogóra 
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 z poddaszem użytkowym  
z przyłączami oraz zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 157/1 obręb 
Dębogóra. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania budynku inwentarskiego na funkcję warsztatowo – 
magazynową dla potrzeb własnych w gospodarstwie rolnym na terenie 
działki nr 169/2 obręb Żelechowo gmina Widuchowa (druk nr 
6/WSP/72). 
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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 
inwentarskiego na funkcję warsztatowo – magazynową dla potrzeb własnych w gospodarstwie rolnym na terenie 
działki nr 169/2 obręb Żelechowo gmina Widuchowa 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 budynku inwentarskiego na funkcję warsztatowo – 
magazynową dla potrzeb własnych w gospodarstwie rolnym na terenie 
działki nr 169/2 obręb Żelechowo gmina Widuchowa. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji 
poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego  
i ociepleniem połaci dachowej części budynku wielorodzinnego 
położonego na działce nr 43/18 obręb Kołbacz (druk nr 7/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji poddasza na cele mieszkalne wraz  
z wymianą pokrycia dachowego i ociepleniem połaci dachowej części budynku wielorodzinnego położonego  
na działce nr 43/18 obręb Kołbacz 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 adaptacji 
poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego  
i ociepleniem połaci dachowej części budynku wielorodzinnego położonego 
na działce nr 43/18 obręb Kołbacz. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch 
budynków gospodarczych na działce nr 217/6 obręb Wirów (druk  
nr 8/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczych na 
działce nr 217/6 obręb Wirów 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 
dwóch budynków gospodarczych na działce nr 217/6 obręb Wirów. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr 69, 70 obręb 
3 Widuchowa (druk nr 9/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na działkach o nr 69, 70 obręb 3 Widuchowa 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 realizacji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr 69, 70 obręb 3 
Widuchowa.  
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 
podziemnej deszczowni, przydomowej oczyszczalni ścieków na działce  
nr 758/3 obręb Żelechowo (druk nr 10/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji podziemnej deszczowni, przydomowej 
oczyszczalni ścieków na działce nr 758/3 obręb Żelechowo 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 realizacji 
podziemnej deszczowni, przydomowej oczyszczalni ścieków na działce  
nr 758/3 obręb Żelechowo. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie oczka 
wodnego na terenie działki nr 188 obręb 2 Widuchowa (druk  
nr 11/WSP/72). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie oczka wodnego na terenie działki nr 188 
obręb 2 Widuchowa 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 
oczka wodnego na terenie działki nr 188 obręb 2 Widuchowa.  
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
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budynku mieszkalnego, usytuowanego na terenie działki nr 460/18, 
obręb Lubicz (druk nr 12/WSP/72). 

 
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 mieszkalnego, usytuowanego 
na terenie działki nr 460/18, obręb Lubicz 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 
budynku mieszkalnego, usytuowanego na terenie działki nr 460/18, obręb 
Lubicz. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji 
budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowaniu boiska sportowego, wraz 
z budową przyłączy na tereni działki nr 1/114 obręb Bolkowice (druk  
nr 13/WSP/72).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej, 
zagospodarowaniu boiska sportowego, wraz z budową przyłączy na tereni działki nr 1/114 obręb Bolkowice  
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 modernizacji 
budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowaniu boiska sportowego, wraz  
z budową przyłączy na tereni działki nr 1/114 obręb Bolkowice.   
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania budynku inwentarskiego na funkcję produkcyjną oraz 
budowie nowych hal produkcyjnych, budowie przyłącza energetycznego 
na terenie działki nr 25/5 obręb Dębogóra (druk nr 14/WSP/72). 

 
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 
inwentarskiego na funkcję produkcyjną oraz budowie nowych hal produkcyjnych, budowie przyłącza 
energetycznego na terenie działki nr 25/5 obręb Dębogóra 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 budynku inwentarskiego na funkcję produkcyjną 
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oraz budowie nowych hal produkcyjnych, budowie przyłącza 
energetycznego na terenie działki nr 25/5 obręb Dębogóra. 
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zalesieniu terenów 
rolnych na części działki nr 63/2 obręb Polesiny, gmina Widuchowa 
(druk nr 15/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zalesieniu terenów rolnych na części działki  
nr 63/2 obręb Polesiny, gmina Widuchowa 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 zalesieniu 
terenów rolnych na części działki nr 63/2 obręb Polesiny, gmina 
Widuchowa.  
 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami w ramach zabudowy 
zagrodowej na terenie działki nr 216 obręb Widuchowa 1 (druk  
nr 16/WSP/72). 

 
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 w ramach zabudowy zagrodowej na terenie działki nr 216 obręb Widuchowa 1 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 wraz z przyłączami w ramach 
zabudowy zagrodowej na terenie działki nr 216 obręb Widuchowa 1.  
 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie 
elewacji frontowej budynku mieszkalnego na dz. 362 obręb 3 m. Cedyni 
(druk nr 17/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego na dz. 362 obręb 3 m. Cedyni w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie 
elewacji frontowej budynku mieszkalnego na dz. 362 obręb 3 m. Cedyni. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie ganku 
przykrytego tarasem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
na działce nr 14/12 obręb Wysoka Gryfińska (druk nr 18/WSP/72). 

 
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 przykrytego tarasem do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 14/12 obręb Wysoka Gryfińska 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 dobudowie 
ganku przykrytego tarasem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
na działce nr 14/12 obręb Wysoka Gryfińska. 
 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci 
elektroenergetycznej dla zasilenia projektowanego budynku 
mieszkalnego położonego na działce nr 136 usytuowanej na działce  
nr 140/1 obręb Banie 1 (druk nr 19/WSP/72).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla zasilenia 
projektowanego budynku mieszkalnego położonego na działce nr 136 usytuowanej na działce nr 140/1 obręb 
Banie 1w 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 
sieci elektroenergetycznej dla zasilenia projektowanego budynku 
mieszkalnego położonego na działce nr 136 usytuowanej na działce nr 140/1 
obręb Banie 1.  
 

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 75/8 
obręb Żórawki (druk nr 20/WSP/72). 

 
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 mieszkalnego 
jednorodzinnego położonego na działce nr 75/8 obręb Żórawki w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
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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 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 75/8 
obręb Żórawki. 
 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego w celu wykonywania produkcji opału 
ekologicznego na działce nr 69/4 obręb Krajnik, gmina Gryfino (druk  
nr 21/WSP/72). 

 
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 obiektu 
budowlanego w celu wykonywania produkcji opału ekologicznego na działce nr 69/4 obręb Krajnik, gmina 
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 zmianie 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego w celu wykonywania produkcji 
opału ekologicznego na działce nr 69/4 obręb Krajnik, gmina Gryfino.  
 

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cedynia”  
i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Cedynia” (druk nr 
22/WSP/72).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cedynia” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Cedynia” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaopiniowania 
projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Cedynia” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Cedynia”.  
 

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice”  
i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mieszkowice” (druk  
nr 23/WSP/72).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 



 10

Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

  
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaopiniowania 

projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Mieszkowice” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mieszkowice”. 
 

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko – 
Zdrój” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko - Zdrój” 
(druk nr 24/WSP/72).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcińsko – Zdrój” i „Plan Gospodarki Odpadami  
dla Gminy Trzcińsko - Zdrój” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaopiniowania 
projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Trzcińsko – Zdrój” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko - 
Zdrój”. 
 

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie” i „Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Banie” (druk nr 25/WSP/72). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Banie” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaopiniowania 
projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie”  
i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Banie”.     
 

26. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. realizacji wykonania przez 
gminy wchodzące w skład Powiatu Gryfińskiego zadania– świadczenia 
rodzinne (druk nr 26/WSP/72). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Gryfinie 
dot. realizacji wykonania przez gminy wchodzące w skład Powiatu 
Gryfińskiego zadania– świadczenia rodzinne. 
 

27. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. realizacji programów 
naprawczych przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 27/WSP/72). 
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Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Gryfinie 

dot. realizacji programów naprawczych przez domy pomocy społecznej  
z terenu Powiatu Gryfińskiego. Zarząd polecił przygotować informację,  
w formie materiału poglądowego dla radnych, na temat standaryzacji w: 

1. Domach Dziecka, 
2. Domach Pomocy Społecznej, 
3. Placówkach oświatowych specjalnych, 
4. Placówkach oświatowych ponadgminazjalnych 

 

28. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s uruchomienia z rezerwy 
budżetowej środków finansowych na pokrycie zobowiązań wobec 
PFRON wynikających z zatrudnienia w Starostwie Powiatowym osoby 
niepełnosprawnej (druk nr 28/WSP/72). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
uruchomienia z rezerwy budżetowej środków finansowych na pokrycie 
zobowiązań wobec PFRON wynikających z zatrudnienia w Starostwie 
Powiatowym osoby niepełnosprawnej.    

                     

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Wniosek Dyrektora SOS – W w Chojnie w sprawie zmiany planu 

wydatków budżetowych SOS – W na rok 2004 między rozdziałami (druk 
nr 1/WSP-AN/72). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOS – W w Chojnie  
w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych SOS – W w Chojnie  
na rok 2004 między rozdziałami.   
 

2. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. postępu 
prac przygotowawczych do projektu na realizację unijnego programu 
stypendialnego (druk nr 2/WSP-AN/72). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. postępu prac przygotowawczych  
do projektu na realizację unijnego programu stypendialnego. Zarząd 
zwrócił uwagę na fakt złożenia ok. 1000 wniosków stypendialnych przez 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów mieszkających na terenie 
Powiatu Gryfińskiego.   
 

3. Zatwierdzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz 
podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 3/WSP-AN/72). 
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 Zarząd zatwierdził kosztorys inwestorski i przedmiar robót  
na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu.     
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s powołania komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?   
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych  
w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 

4. Zatwierdzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz 
podjecie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie 
publiczne na „Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa 
windy” (druk nr 4/WSP-AN/72).  

 

 Zarząd zatwierdził kosztorys inwestorski i przedmiar robót  
na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa 
windy”.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw –0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na zadanie „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie – budowa windy”. 
 

5. Wniosek w/s dokonania płatności za prace wykonane w ramach 
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 5 WSP-
AN/72).  

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania 
płatności za prace wykonane w ramach inwestycji „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole 
Gryfińskie – Kołowo”. Realizacja faktury zostanie dokonana do 6 sierpnia 
2004 r. (piątek). Umożliwi to dostarczenie do AR i MR faktury z poleceniem 
przelewu do 10 sierpnia 2004 r. Jest to warunek pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o płatności z funduszu SAPARD.    
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6. Informacja w/s nielegalnego cmentarza poradzieckiego usytuowanego  
w Chojnie (druk nr 6/WSP-AN/72). 

 

Etatowy Członek Zarządu Pan Adam Nycz – przedstawił informację n/t 
nielegalnego cmentarza poradzieckiego usytuowanego w Chojnie. Wyjaśnił, 
że cmentarz ten stanowi pozostałość po stacjonującej od 1945 r. w pobliży 
Chojny Armii Radzieckiej. Zaznaczył jednak, że nie jest to cmentarz 
wojenny, lecz cywilny, ale położony na gruntach Skarbu Państwa. Istnieje 
na nim ok. 167 grobów, z czego tylko na 27 są umieszczone dane o 
zmarłych. W chwili obecnej cmentarz ten jest zaniedbany i przez nikogo 
nieadministrowany. Zachodzi więc potrzeba ustalenia, kto jest 
odpowiedzialny za administrowanie nim, a co za tym idzie utrzymanie 
należytego porządku i ewentualnego ponoszenia kosztów jego utrzymania.     

Zarząd po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Etatowego 
Członka Zarządu ustalił, że sprawą wyjaśnienia kwestii administracyjnych 
cmentarza zajmie się Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Winno być 
w tej sprawie wysłane stosowne pismo do Konsulatu Federacji Rosyjskiej. 

Zarząd postanowił zwrócić się do władz Gminy Chojna z propozycją 
współpracy dot. utrzymania cmentarza do czasu wyjaśnienia sprawy. 
Doraźnie zaś teren cmentarza zostanie uporządkowany, jeżeli będzie  
to możliwe, przez służby Powiatowego Zarządu Dróg.             
 

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 _________________ 
 


