
Protokół nr 77/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 września 2004 r. w godzinach od 1330 do 1700 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. Torze 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 przyjął protokół Nr 75/II2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. 
 

III.  PION WICESTAROSTY 
1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie uruchomienia środków 

finansowych przekazanych w drodze porozumienia Powiatowi 
Gryfińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło  
w Gryfinie   (druk nr 1/WSP/77). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie uruchomienia środków finansowych przekazanych w drodze 
porozumienia Powiatowi Gryfińskiemu z przeznaczeniem  
na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie.   
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
odstąpienia od żądania spłaty bonifikaty z tyt. nabycia lokalu 
mieszkalnego, w związku z zamianą lokalu na inny lokal mieszkalny 
przed upływem 5 lat, położonego w Radziszewie, nabytego z mienia 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/77). 

 

Zarząd, po dyskusji pozytywnie rozpatrzył wniosek i odstąpił od żądania 
spłaty bonifikaty w kwocie 15.771,00 zł z tyt. nabycia lokalu mieszkalnego, 
w związku z zamianą lokalu na inny lokal mieszkalny przed 5 lat, 
położonego w Radziszewie, nabytego z mienia Powiatu Gryfińskiego  
ze względów społecznych. 

Zarząd wziął pod uwagę nierozwiązywalny konflikt sąsiedzki na tle 
współużytkowania nieruchomości, która jest przedmiotem własności  
w częściach ułamkowych pani Ireny Kościelniak i rodziny państwa Drąg.       
 



3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
umorzenia odsetek dla PCK za nieterminowe wpłaty za media (druk nr 
3/WSP/77). 

 

Odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s umorzenia odsetek dla PCK za nieterminowe wpłaty 
za media Zarząd podjął następujące rozstrzygnięcia: 
1. wezwać PCK do zapłacenia należności głównej w wysokości 126,93 zł, 
2. umorzyć odsetki w kwocie 477, 41 zł. 
 

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

Publicznych w/s dofinansowania z rezerwy ogólnej zadania pt. 
„Modernizacja kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie” (druk nr 1/WSP-AN/77), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s dofinansowania z rezerwy ogólnej 
zadania pt. „Modernizacja kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie”. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest z przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian w budżecie 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/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.   
 

2. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w/s 
przesunięcia realizacji zadania – „Budowa kanalizacji deszczowej  
w  miejscowości Bartkowo” na 2005 r. (druk nr 2/WSP-AN/77), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie w/s przesunięcia realizacji zadania – „Budowa kanalizacji 
deszczowej w  miejscowości Bartkowo” na 2005 r. 

Planowane zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ZPOOR  
na 2005 r. W przypadku zakwalifikowania do realizacji złożonego  wniosku 
koszty w/w mogą zostać ograniczone do 25%.  

W związku z tym, Zarząd postanowił przeznaczyć 60.000 zł  
z, planowanych na realizację tego zadania 300.000 zł, na: 

1. zakup przez PZD rębaka do rozdrabniania gałęzi, (40.000 zł), 
2. zakup pieca c.o. w budynku biurowym PZD w Baniach, (6.000 zł), 
3. wymianę okien w budynku biurowym PZD w Banich (14.000 zł).  

 



3. Wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie w/s przesunięcia realizacji zadania 
– „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Jodłowej w miejscowości 
Chojna na 2005 r. (druk nr 3/WSP-AN/77),   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Gryfinie w/s 
przesunięcia realizacji zadania – „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 
Jodłowej w miejscowości Chojna na 2005 r.     

Planowane zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach ZPOOR  
na 2005 r. W przypadku zakwalifikowania do realizacji złożonego  wniosku 
koszty w/w mogą zostać ograniczone do 25%. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s regulaminu 

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości 
(druk nr 4/WSP-AN/77). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

Zarząd w związku ze zmieniającymi się instrukcjami związanymi  
z wdrożeniem programu stypendialnego realizowanych z funduszy ZPORR 
przełożył przyjęcie w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie wraz 
załącznikami na następne posiedzenie. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
studentów w roku akademickim 2004/2005 mających stałe zameldowanie 
na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 5/WSP-AN/77). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 mających 
stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

Zarząd w związku ze zmieniającymi się instrukcjami związanymi  
z wdrożeniem programu stypendialnego realizowanych z funduszy ZPORR 
przełożył przyjęcie w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie wraz 
załącznikami na następne posiedzenie.  
 

6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
n/t realizacji projektu klasy dwujęzycznej w liceum ogólnokształcącym 
w ZSP Nr 1 w Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/77).         



 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki n/t realizacji projektu klasy dwujęzycznej w liceum 
ogólnokształcącym w ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 1/SK/77), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały 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 podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004. Przedmiotowych zmian w planie wydatków dokonuje 
się na wniosek: 

1. Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej w/s zwiększenia wydatków na realizację 
zaplanowanych do końca 2004 r. zadań , 

2. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.      
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 2/SK/77), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały 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 podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004. Zmiany dokonuje się na wniosek Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.  Kwota 4.200 zł zostanie 
przeznaczona na dofinansowanie dojazdów do szkoły w Schwedt dla 
uczniów klasy dwujęzycznej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Gryfinie. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 3/SK/77), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały 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 podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004. Zmian dokonuje się zgodnie z podjętą uchwałą Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkól Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 
dysponenta środków przekazanych z PFRON oraz na podstawie 
porozumienia z Gminą Gryfino (druk nr 4/SK/77). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia dysponenta 
środków przekazanych z PFRON oraz na podstawie porozumienia z Gminą Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia dysponenta 
środków przekazanych z PFRON oraz na podstawie porozumienia z Gminą 
Gryfino. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 5/SK/77). 

 
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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 6/SK/77). 

   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany w budżecie 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 w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zadań 
priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej  
w opracowaniu budżetu na 2005 r. (druk nr 7/SK/77).   

 



Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 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 zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki 
budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 r.     
 

VI. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 

w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie w drodze przetargu  (druk nr 1/SE/77), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie wynajmu pomieszczeń 
biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w drodze 
przetargu. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń biurowych w 
budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie usytuowanym w obrębie 3 m. Chojna na działce nr 272 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

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

1. Mieczysława Marzantowicz – przewodniczący komisji, 
2. Marzena Wesołowska – członek komisji, 
3. Stojan Diakowski – członek komisji . 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem 
pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
usytuowanym w obrębie 3 m. Chojna na działce nr 272.   
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że Zarząd Powiatu  
w Gryfinie od godz. 14.00 do godz. 16.10 oczekiwał na przybycie umówionego 
na godz. 14.00 przedstawiciela Kancelarii Prawnej Wódkiewicz & Sosonowski. 
Przedstawiciel Kancelarii na spotkanie nie przybył i nie poinformował  
o powodach nie zjawienia się.     
 

II. PION STAROSTY 
1. Wniosek dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dot. uwzględnienia w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. środków na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/77), 

 
 



Przewodnicząca, poinformowała członków Zarządu że żaden  
z 11 banków zaproszonych przez Powiat Gryfiński do emisji obligacji  
na kwotę 15.000.000 zł na okres 20 lat nie zjawił się. Przewodnicząca 
zaznaczyła, że spośród 11 banków 6 z nich było zainteresowane emisją 
obligacji, ale nie na warunkach zaproponowanych przez Powiat Gryfiński, 
uznając je za nieatrakcyjne dla banku. Banki te proponowały terminy krótsze, 
pomiędzy 5 a 10 lat. Warunki te z kolei są nie do przyjęcia przez Powiat 
Gryfiński. W związku z tym zachodzi potrzeba szukania nowych rozwiązań lub 
prowadzenia dalszych negocjacji.  

W związku z tym faktem, Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 
dzisiejszym wraz ze Skarbnikiem Powiatu odbyła rozmowę z przedstawicielami 
banku prowadzącym obsługę bankową budżetu Powiatu Gryfińskiego na temat 
emisji obligacji. Poinformowała również, że bank da odpowiedź w dniu 
jutrzejszym co do emisji obligacji lub możliwości zaciągnięcia kredytu przez 
Powiat Gryfiński.   

Jednym z rozwiązań jest zaciągnięcie kredytu, co wiąże się zastawieniem 
majątku pod hipotekę. Zdaniem Przewodniczącej jednymi budynkami, które 
mogłyby być zastawione to budynki administracji Starostwa Powiatowego  
(1 w Chojnie i 2 w Gryfinie). Kredyt, który ewentualnie został by zaciągnięty  
to kredyt w mniejszej kwocie na krótszy okres wykupu z przeznaczeniem spłaty 
wierzytelności względem pracowników, ale tylko tych którzy podpisali 
porozumienia.  

Obecny na posiedzeniu dyrektor SPZZOZ w Gryfinie stwierdził, że każdego 
dnia podpisuje z byłymi pracownikami SPZZOZ kilka do kilkunastu 
porozumień, które dotyczą spłaty wierzytelności. Dyrektor zaznaczył, że byli 
pracownicy otrzymują kwotę główną i negocjowane odsetki.  

Przewodnicząca Zarządu zaznaczyła, że informacja dot. spłaty odsetek jest 
bardzo ważna, gdyż Kancelaria Wódkiewicz & Sosnowski informuje 
pielęgniarki, że Powiat Gryfiński chce tylko spłacić względem nich należności 
główne co jest nieprawdą.   

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
dot. uwzględnienia w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. środków  
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie.  

Zarząd uznał, iż decyzja w tej sprawie powinna zapaść po konsultacji  
z radnymi na posiedzeniu wszystkich komisji Rady Powiatu, które odbędzie 
się w dniu 15 września 2004 r. o godz. 14.00. 
 

2. 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 2/SP/77), 
 



Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem 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 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekty 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 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   _________________ 


