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Protokół nr 76/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 września 2004 r. w godzinach od 1200 do 1500 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 

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

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

2. Porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przełożył podjęcie protokołu Nr 75/II2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. na następne 

posiedzenie Zarządu. 
 

II. PION STAROSTY 
1. Pismo od NORDEA BANK POLSKA S.A. w sprawie zawarcia 

porozumienia (druk nr 1/SP/76). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem NORDEA BANK POLSKA S.A. 
wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie zasad spłaty 
wierzytelności SPZZOZ względem w/w banku.    
 

2. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie –Andrzeja Bandurowskiego 
o spotkaniu z Komornikiem Sądu Rejonowego w Gryfinie (druk nr 
2/SP/76). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie – 
Andrzeja Bandurowskiego o spotkaniu z Komornikiem Sądu Rejonowego 
w Gryfinie.  
 

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie zmieniających 
uchwały:  
- w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ  

w Gryfinie, 
-  w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 3/SP/76). 
 

Zarząd przełożył przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniających uchwały: 
- w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ  

w Gryfinie, 
- w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego SPZZOZ w Gryfinie 
na następne posiedzenie.   
 

III.  PION WICESTAROSTY 
1. Wniosek Geodety Powiatowego o włączenie do zadań priorytetowych  

na rok 2005 zmiany formy organizacyjnej PODGiK w Gryfinie (druk nr 
1/WSP/76). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego  
o włączenie do zadań priorytetowych na rok 2005 zmiany formy 
organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
w i Kartograficznej w Gryfinie w celu realizacji zadania gromadzenia, 
prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w strukturach Starostwa Powiatowego.     
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie  
wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w trybie bezprzetargowym 
na okres do 31.12.2010r. na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych 
Jednostki Gospodarczej Zasobu w Gryfinie. (druk nr 2/WSP/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie – dotychczasowemu najemcy pomieszczeń 
w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, położonego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9  
na okres do 31.12.2010 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym 
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka 
Gospodarcza Zasobu w Gryfinie – dotychczasowemu najemcy pomieszczeń 
w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, położonego  
w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 na okres do 31.12.2010 r. 

Agencja Nieruchomości Rolnych złożył uprzednio wniosek o wyrażenie 
zgody na przeprowadzenie kompleksowego remontu pomieszczeń 
użytkowanych przez ANR.         

 

3. Wniosek Naczelnika Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
dot. przyjęcia projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
Uchwały nr 169/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.03.2004 r. 
w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacja ekologiczna” (druk nr 
3/WSP/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torze: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 169/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 17.03.2004 r. w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji 
Ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2004 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 169/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 17.03.2004 r. w/s realizacji 
zadania z zakresu „Edukacji Ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW  
w Gryfinie w 2004 r.   
 



 3

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
stacji Auto-Gaz oraz hali magazynowej wraz z odpowiednią 
infrastrukturą techniczną na działce nr 459/5 obręb 2 m. Gryfino  (druk 
nr 4/WSP/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji Auto-Gaz oraz hali magazynowej 
wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną na działce nr 459/5 obręb 2 m. Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji 
Auto-Gaz oraz hali magazynowej wraz z odpowiednią infrastrukturą 
techniczną na działce nr 459/5 obręb 2 m. Gryfino.   
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
oczka wodnego wraz z przyłączami (sieć wewnętrzna) wodociągowym  
i elektrycznym na działce nr 215, obręb 1 m. Gryfino (druk nr 
5/WSP/76).   

 
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 wraz z przyłączami (sieć 
wewnętrzna) wodociągowym i elektrycznym na działce nr 215, obręb 1 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 budowie 
oczka wodnego wraz z przyłączami (sieć wewnętrzna) wodociągowym  
i elektrycznym na działce nr 215, obręb 1 m. Gryfino. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na  modernizacji i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń  
po zapleczu kuchennym stołówki na laboratorium badań środowiska  
na działce nr 118/25 obręb Pniewo (druk nr 6/WSP/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  modernizacji i zmianie sposobu użytkowania 
pomieszczeń po zapleczu kuchennym stołówki na laboratorium badań środowiska na działce nr 118/25 obręb 
Pniewo 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 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  modernizacji 
i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń po zapleczu kuchennym 
stołówki na laboratorium badań środowiska na działce nr 118/25 obręb 
Pniewo. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie budynku mieszkalno – gospodarczego z garażem 
dwustanowiskowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  
nr 149/6 w obrębie Binowo (druk nr 7/WSP/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalno – 
gospodarczego z garażem dwustanowiskowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/6  
w obrębie Binowo 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 
budynku mieszkalno – gospodarczego z garażem dwustanowiskowym  
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/6 w obrębie 
Binowo. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych wraz z przyłączami 
wody, kanalizacji, gazu i energii elektrycznej na działce nr 14/1  
w obrębie Nieznań (druk nr 8/WSP/76). 

 
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, budynków 
gospodarczych wraz z przyłączami wody, kanalizacji, gazu i energii elektrycznej na działce nr 14/1  
w obrębie Nieznań 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, budynków gospodarczych wraz z przyłączami 
wody, kanalizacji, gazu i energii elektrycznej na działce nr 14/1  
w obrębie Nieznań. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokal użytkowy 
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(usługi rzemieślnicze – stolarski) na działce nr 458 obręb Chwarstnica 
(druk nr 9/WSP/76). 

 
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 
usługowego na lokal użytkowy (usługi rzemieślnicze – stolarski) na działce nr 458 obręb Chwarstnica  
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 usługowego na lokal użytkowy (usługi 
rzemieślnicze – stolarski) na działce nr 458 obręb Chwarstnica. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku usługowego kontenera nietrwale związanego z gruntem  
z przeznaczeniem na magazyn na działce nr 422 obręb Czepino  (druk nr 
10/WSP/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torze: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego kontenera nietrwale 
związanego z gruntem z przeznaczeniem na magazyn na działce nr 422 obręb Czepino 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 usługowego kontenera nietrwale związanego z gruntem  
z przeznaczeniem na magazyn na działce nr 422 obręb Czepino.   
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie budynku mieszkalnego o pomieszczenia usługowe (sklep 
spożywczo – przemysłowy) położony na działkach nr 56/2 i 56/11, obręb 
Radziszewo (druk nr 11/WSP/76). 

 
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  
o pomieszczenia usługowe (sklep spożywczo – przemysłowy) położony na działkach nr 56/2 i 56/11, obręb 
Radziszewo 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 
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budynku mieszkalnego o pomieszczenia usługowe (sklep spożywczo – 
przemysłowy) położony na działkach nr 56/2 i 56/11, obręb Radziszewo. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacji 
sanitarnej na działce nr 509/9 obręb Pniewo (druk nr 12/WSP/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre; Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz 
z przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce nr 509/9 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 
przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacji 
sanitarnej na działce nr 509/9 obręb Pniewo. 
 

13. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych 
do budżetu na rok 2005 z zakresu pomocy społecznej (druk nr 
13/WSP/76). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zadań priorytetowych do budżetu na rok 2005 z zakresu pomocy 
społecznej.  
 

IV.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zlecenia firmie PROGRES” Sp. z o.o. w Chojnie 
pokrycia papą dachu kotłowni w budynku byłego internatu przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/76), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie PROGRES” 
Sp. z o.o. w Chojnie pokrycia papą dachu kotłowni w budynku byłego 
internatu przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydz. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych na okres od 1 września 2004 r. do 28 lutego 
2005r. (druk nr 2/WSP-AN/76), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji,   
Kultury, Sportu i Turystki dot. przyznania dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1 września 2004r. 
do 28 lutego 2004 r. proponując jednocześnie następujące wysokości 
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dodatków motywacyjnych dla poszczególnych dyrektorów placówek 
oświatowych: 
1. Jerzy Bednarczyk – Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie  

– 20%, 
2. Dorota Mielniczek - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

– 25%, 
3. Zbigniew Niechciał – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  

– 20%, 
4. Kazimierz Kunisz – Zespół Szkół Pondagimnazjalnych Nr 2 w Chojnie  

– 25%, 
5. Henryk Wróbel – Zespół Szkół Rolniczych w Mieszkowicach – 25%, 
6. Natalia Sikora – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie  

– 20%, 
7. Teresa Narzekalak – Zespół Szkól Specjalnych w Gryfinie – 25%, 
8. Izabela Walczak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie  

– 15%, 
9. Ewa Król – Butrynowska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Chojnie – 10%.   
 

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
- powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu 

powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego 
poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie, 

- powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu 
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego 
poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie    
(druk nr 3/WSP-AN/75).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torze: Kto jest za przyjęciem uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
- powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej  

na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie, 
- powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej  

na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 

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

Zarząd jednogłośnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie: 
- powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu 

powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego 
poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie, 

- powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu 
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego 
poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.   
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4. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia firmie „INSMONT” Sp. z o.o. usunięcia 
skutków awarii studzienki kanalizacji deszczowej w ZSP nr 1 w Gryfinie 
przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 4/WSP-AN/76). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie „INSMONT”  
Sp. z o.o. usunięcia skutków awarii studzienki kanalizacji deszczowej  
w ZSP nr 1 w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmującej projekt koncepcyjny wielobranżowej 
rewitalizacji obiektów w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie przy ul. Przymurze 4 (druk nr 5/WSP-
AN/76). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmującej projekt koncepcyjny wielobranżowej 
rewitalizacji obiektów w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie przy ul. Przymurze 4.    
 

6. Wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w DPS  
w Moryniu (druk nr 6/WSP-AN/76). 

 

Zarząd pozytywnie wniosek Naczelnika Wydz. Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych  
w DPS w Moryniu.  

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  
i Sportu w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 dla działalności Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło  
w Gryfinie (druk nr 7/WSP-AN/76).  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w sprawie użyczenia pomieszczeń  
w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82  
dla działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w Gryfinie. 
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Zarząd zobowiązał Wicestarostę do przygotowania propozycji 
umożliwiających załatwienie w/w sprawy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 1/SK/76). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.  
 

2. Zatwierdzenie protokołu unieważniającego postępowanie o zamówienie 
publiczne na: zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji 
obligacji komunalnych (druk nr 2/SK/76). 

 

Ze względu na brak oferentów, Zarząd zatwierdził protokół 
unieważniającego postępowanie o zamówienie publiczne na: 
Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych 
dla Powiatu Gryfińskiego. 
 

3. Wniosek dot. przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia zadań priorytetowych określenia kierunków 
polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok (druk nr 
3/SK/76). 

 

Zarząd przełożył przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia zadań priorytetowych określenia kierunków polityki 
budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok na następne posiedzenie.  
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok 
(druk nr 4/SK/76).   

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na 2004 rok. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 
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1. potrzebą naprawy nieszczelnej studzienki i zanieczyszczonej kanalizacji 
deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, 

2. Przeznaczeniem środków na wykonanie prac projektowych w związku  
z koniecznością rozszerzenia koncepcji relokacji Domu Dziecka  
w Binowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Chojnie.   

 

5. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 5/SK/76). 

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

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

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 193/XVII/2004 (druk nr 
6/SK/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 193/XVII/2004 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 193/XVII/2004.    
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 194/XVII/2004 (druk nr 
7/SK/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 194/XVII/2004 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Nr 194/XVII/2004.    
 

PION SEKRETARZA 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydz. Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na wykonanie stałych prac porządkowych  
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w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych 
budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – zatwierdzenie 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu 
nieograniczonym na w/w usługi. (druk nr 1/SE/76). 

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
o zamówienie publiczne na: „Wykonywanie stałych prac porządkowych  
w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych budynków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie 
stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych i na terenach zewnętrznych budynków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej w składzie:  

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Stojan Diakowski – sekretarz komisji, 
3. Izabela Jaworska – Florek – członek komisji. 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach 
biurowych i na terenach zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie.         

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydz. Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s 
przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie aneksów do umów użyczenia i najmu w trybie 
bezprzetargowym na czas nieokreślony z biorącymi w użyczenie  
i najemcami pomieszczeń  biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272) stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 2 /SE/76). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym  
na czas nieokreślony z biorącymi w użyczenie i najemcami pomieszczeń  biurowych w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272) stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
znajdującym się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów użyczenia  
i najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony z biorącymi  
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w użyczenie i najemcami pomieszczeń  biurowych w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272) 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym 
zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.   

 

3. Wniosek Naczelnika Wydz. Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej w/s zwiększenia budżetu na rok 2004 w dziale 750 
rozdziale 75095- Pozostała działalność (druk nr 3/SE/76). 

 

Odnośnie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej w/s zwiększenia budżetu na rok 2004  
w dziale 750 rozdziale 75095- Pozostała działalność, Zarząd podjął 
następujące rozstrzygnięcia: 

1. przesunąć 25.000 zł z działu 750 rozdział 75019 Rady Powiatu, 
2. przeznaczyć z rezerwy budżetowej 10.000 zł, 
3. zwiększyć budżet o 5.000 zł pochodzących od sponsorów.     

 

4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydz. Organizacji i Spraw Obywatelskich  
w sprawie zakwalifikowania organizacji i uporządkowania archiwum 
zakładowego w priorytetach budżetu powiatu na 2005 rok (druk nr 
4/SE/76). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie zakwalifikowania 
organizacji i uporządkowania archiwum zakładowego w priorytetach 
budżetu powiatu na 2005 rok.  
 

SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.  
1. Informacja Etatowego Członka Zarządu – A. Nycz  dotycząca 

stypendiów dla uczniów i studentów (zał. nr 1). 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Etatowego Członka Zarządu – Adama 
Nycz na temat stypendiów dla uczniów i studentów. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokolanci Beata Dróżdż i Marcin Wegner __________________________    
 

       Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre   ___________________ 

              Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

              Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

               Członek Zarządu            - Danuta Bus           ____________________ 

                 Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski   _________________ 


