
Protokół nr 75/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 sierpnia 2004 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 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. Torre posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (lista obecności – zał. nr 1). 

2. Porządek został uzupełniony w PIONIE SKARBNIKA o: 
- Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 

2004 r. 
Tak zaproponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie (porządek obrad- zał.  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 74/II2004 z dnia 11 sierpnia 2004r. 
 

II. PION STAROSTY 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  ,Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania 
z zakresu administracji rządowej polegającej na zlecaniu zakładom 
opieki zdrowotnej przeprowadzania, na potrzeby Powiatowej Komisji 
Lekarskiej, badań specjalistycznych – w tym psychologicznych oraz 
obserwacji szpitalnej poborowych (druk nr 1/SP/75). 
 

Zarząd postanowił zawrzeć porozumienie z Wojewodą 
Zachodniopomorskim oraz przekazać stosowną uchwałę Radzie Powiatu  
w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre; Kto jest za przyjęciem projektu  uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na zlecaniu zakładom 
opieki zdrowotnej przeprowadzania, na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej, badań specjalistycznych  
– w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania z zakresu 
administracji rządowej polegającej na zlecaniu zakładom opieki 
zdrowotnej przeprowadzania, na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej, 
badań specjalistycznych – w tym psychologicznych oraz obserwacji 
szpitalnej poborowych. 
  

2. Pismo od firmy „JATEX-FINANSE” Bytomia w sprawie spłaty 
zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SP/75). 

 



Zarząd przyjął do wiadomości pismo firmy „JATEX – FINANSE”  
z Bytomia w sprawie spłaty zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie. 
 

3. Pismo od Spółki z o.o. „MEDENT”(druk nr 3/SP/75).  
 

Zarząd zapoznał się z pismem Spółki z o.o. „MEDENT” ze Szczecina  
w sprawie długu SPZZOZ w Gryfinie i postanowił zaakceptować 
zaproponowaną formę ugody dotyczącej jego spłaty . 
  

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

w sprawie zwiększenia budżetu po stronie wydatków będącego  
w dyspozycji wydziału  (druk nr 1/WSP/75). 

 

Wniosek został wycofany w związku z koniecznością wprowadzenia  
do niego poprawek. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia 
zmian w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom 
Pomocy Społecznej w Dębcach (druk nr 2/WSP/75). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębcach w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian 
w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy 
Społecznej w Dębcach. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej (budynek 
klubowy) oraz budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku od 
odcinka sieci w działce nr 163, na działce 141/5 obręb Daleszewo (druk 
nr 3/WSP/75). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torze: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku użyteczności 
publicznej (budynek klubowy) oraz budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku od odcinka sieci  
w działce nr 163, na działce 141/5 obręb Daleszewo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie 
istniejącego budynku użyteczności publicznej (budynek klubowy) oraz 



budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku od odcinka sieci  
w działce nr 163, na działce 141/5 obręb Daleszewo. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na 
działce nr 177/2, przy ul. Gryfińskiej w Daleszewie (druk nr 4/WSP/75). 

 
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 177/2, przy ul. Gryfińskiej w Daleszewie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działce  
nr 177/2, przy ul. Gryfińskiej w Daleszewie. 
 

5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
zmiany terminu faktur VAT przez wydzierżawiającego na podst. 
rachunków wystawianych przez dostawców oraz z tyt. czynszu 
dzierżawy pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności  
w zakresie usług pralniczych w budynku przychodni nr 1 przy  
ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/75). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. zmiany terminu faktur VAT przez 
wydzierżawiającego na podst. rachunków wystawianych przez dostawców 
oraz z tyt. czynszu dzierżawy pomieszczenia przeznaczonego  
do prowadzenia działalności w zakresie usług pralniczych w budynku 
przychodni nr 1 przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącym 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

6. 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  
ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 6/WSP/75). 

 

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 ul. Niepodległości 28, stanowiącym 
własność Powiatu Gryfińskiego. 



 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 21/34 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego (Przychodnia Nr 2) (druk nr 
7/WSP/75). 

 

Zarząd, po zapoznaniu się z dwoma wariantami uchwały Rady 
Powiatu, dotyczącymi sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 
nr działki 21/34 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego (Przychodnia  
Nr 2).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torze: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem 
Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34, o pow. 0,1747, położonej w obrębie Gryfino 4, przy 
ul. 9 maja 8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
związanej z funkcją ochrony zdrowia w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni 
nr 2 w Gryfinie w wariancie II tj. ogłoszenia przetargu ograniczonego  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony 
zdrowia. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia 
zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom 
Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 8/WSP/75). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre; Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wprowadzenia zmian w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
w programie naprawczym usług świadczonych przez Dom Pomocy 
Społecznej  w Moryniu. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży części 
nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej numerem 
działki 167/3, stanowiącej udział 470/1000 w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego(druk nr 9/WSP/75). 

 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie został wycofany. 
 



10. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektów 
opracowań „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna” oraz 
„Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Chojna” (druk nr 10/WSP/75). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torze: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie Przyjęcie uchwały 
Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektów opracowań „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Chojna” oraz „Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Chojna” 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 Chojna” 
oraz „Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Chojna”. 
 

11. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Widuchowa” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Widuchowa” (druk nr 11/WSP/75). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre; Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania 
projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa” oraz „Plan Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Widuchowa” 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 Widuchowa” oraz 
„Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Widuchowa”. 
 

12. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Nieruchomościami sprawie najmu powierzchni 1 m2 w Przychodni Nr 1, 
przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie (druk nr 12/WSP/75). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie najmu powierzchni   
1 m2 w Przychodni Nr 1, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie. 
 

IV.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek do Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zawarcia umowy  

o nadzór inwestorski z inż. Rajmundem Gizdrą (druk nr 1/WSP-AN/75). 
 

Zarząd postanowił zawrzeć umowę o prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego- przy inwestycji dotyczącej wykonania ocieplenia ścian 
zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie wraz z kolorystyką elewacji- z inż. Rajmundem Gizdrą. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu  
w Gryfinie na zamianę okien w DPS w Moryniu(druk nr 2/WSP-AN/75). 



 

Zarząd wyraził zgodę na zamianę przeznaczonych do wymiany okien 
zlokalizowanych w budynku rehabilitacyjno-mieszkalnym i w budynku 
mieszkalno-magazynowym w ilości 19 szt.- na wymianę 18 okien  
na poddaszu budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu. 
 

3. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
opinii o zaliczeniu dróg (ulic) wg załącznika Nr 1 na obszarze miasta 
Trzcińsko – Zdrój do kategorii dróg gminnych (druk nr 3/WSP-AN/75). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torze: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii  
o zaliczeniu dróg (ulic) wg załącznika Nr 1 na obszarze miasta Trzcińsko – Zdrój do kategorii dróg gminnych w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii  
o zaliczeniu dróg (ulic) wg załącznika Nr 1 na obszarze miasta Trzcińsko – 
Zdrój do kategorii dróg gminnych. 
 

4. Wniosek o zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę do siedziby 
zamawiającego 7 samochodów osobowych, przystosowanych  
do przewozu osób niepełnosprawnych (druk nr 4/WSP-AN/75). 

 

Zarząd zaakceptował wniosek naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Publicznych/Publicznych zatwierdzenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu  
o zamówienie publiczne na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego 7 
samochodów osobowych, przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydz. Komunikacji i Transportu w sprawie 
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Gryfinie zmian kategorii dróg 
(druk nr 5/WSP/75). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z treścią pisma ZDiTM-KI/KK/5543/61/04  
z dnia 30.07.2004r. oraz jego załącznikami opiniuje pozytywnie 
przedstawione propozycje zmian kategorii poszczególnych ulic na terenie 
miasta Szczecina, zgodnie z przedstawionymi projektami uchwał Rady 
Miasta Szczecina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za 2004 rok. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2004 rok. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokolant Beata Dróżdż __________________________    
 

       Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre   ___________________ 

              Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

              Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

               Członek Zarządu            - Danuta Bus           ____________________ 

                 Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski   _________________ 


