
Protokół nr 78/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 września 2004 r. w godzinach od 1300 do 1600 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. Nieobecny usprawiedliwiony Wicestarosta Józef Ruciński (lista obecności  
– zał. nr 1). 

2. Porządek został uzupełniony w: 
PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o  
- punkt 5 „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu 

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/78).   

- punkt 6 „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół pondgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat gryfiński – na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku 
szkolnym 2004/2005 umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub 
świadectwa maturalnego (druk nr 6/WSP-AN/78). 

PIONIE SKARBNIKA o 
- punkt 7 „Wniosek dyrektora SOS- W w Chojnie w/s zwrotu 60% kwoty wykonanych 

dochodów budżetowych za okres od 31.05.2004 r. do 31.08.2004 r. (druk nr 
7/SK/78). 

- Punkt 8 „Wniosek dyrektora SOS- W w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu SOS – W 
w Chojnie na rok 2004 o kwotę 214 000,00 zł (druk nr 8/SK/78). 

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przyjął protokół Nr 76/II2004 z dnia 6 września 2004 r. i jednocześnie przełożył 

przyjęcie protokołu Nr 77/II/2004 z dnia 14 września 2004 r. na następne posiedzenie.  
 

II.  PION STAROSTY 
1. Odpowiedź na pismo Burmistrza Gminy Chojna Pana Wojciecha 

Konarskiego w/s przedstawienia na piśmie Powiatowego Rocznego Planu 
Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na rok 2004 i 2005 
(druk nr 1/SP/78),      

 

Zarząd zapoznał się z propozycją odpowiedzi na pismo Burmistrza 
Gminy Chojna w/s przedstawienia Powiatowego Rocznego Planu 
Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na rok 2004 i 2005  
na piśmie. 
 

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

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 



stawów rybnych o łącznej pow. ok. 10 ha, na działkach nr 252, 253, 254, 
355, 356 w obrębie Borzym (druk nr 1/WSP/78).       

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 stawów rybnych o łącznej pow. ok. 10 ha,  
na działkach nr 252, 253, 254, 355, 356 w obrębie Borzym 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 6 
stawów rybnych o łącznej pow. ok. 10 ha, na działkach nr 252, 253, 254, 
355, 356 w obrębie Borzym.   
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami na działkach nr 44/9 
i 44/10 w obrębie Żelewo (druk nr 2/WSP/78).   

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z 
przyłączami na działkach nr 44/9 i 44/10 w obrębie Żelewo 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 na działkach 
nr 44/9 i 44/10 w obrębie Żelewo.    
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń byłej 
masarni na cele mieszkalne na działkach nr 57/10, 144/2 obręb Steklno 
(druk nr 3/WSP/78).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń 
byłej masarni na cele mieszkalne na działkach nr 57/10, 144/2 obręb Steklno 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 przebudowie  
i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń byłej masarni na cele 
mieszkalne na działkach nr 57/10, 144/2 obręb Steklno. 
 



4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej  
na rozbudowie magazynu o: regulowaną rampę za i wyładowczą, 
magazyn soli, magazyn odpadów na dz. 5/4 i 5/3 obręb Pniewo (druk nr 
4/WSP/78).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie magazynu o: regulowaną rampę za  
i wyładowczą, magazyn soli, magazyn odpadów na dz. 5/4 i 5/3 obręb Pniewo 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 
magazynu o: regulowaną rampę za i wyładowczą, magazyn soli, magazyn 
odpadów na dz. 5/4 i 5/3 obręb Pniewo. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
silosów zbożowych na działce nr 73/2 obręb Bartkowo (druk nr 
5/WSP/78).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie silosów zbożowych na działce nr 73/2 obręb 
Bartkowo 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 
silosów zbożowych na działce nr 73/2 obręb Bartkowo.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji 
poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz 
ociepleniem połaci dachowej części domu dwurodzinnego położonego na 
działce nr 15 obręb Binowo (druk nr 6/WSP/78). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą 
pokrycia dachowego oraz ociepleniem połaci dachowej części domu dwurodzinnego położonego na działce nr 
15 obręb Binowo 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 oraz 



ociepleniem połaci dachowej części domu dwurodzinnego położonego  
na działce nr 15 obręb Binowo. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami 
energetycznym i wodociągowym na działce nr 31/1 w obrębie Borzym 
(druk nr 7/WSP/78).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z 
przyłączami energetycznym i wodociągowym na działce nr 31/1 w obrębie Borzym 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 
energetycznym i wodociągowym na działce nr 31/1 w obrębie Borzym. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami 
energetycznym i wodociągowym i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki 
na działce nr 43 w obrębie Steklinko (druk nr 8/WSP/78). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z 
przyłączami energetycznym i wodociągowym i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki na działce nr 43 w 
obrębie Steklinko 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 
energetycznym i wodociągowym i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki na 
działce nr 43 w obrębie Steklinko. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania części budynku – adaptacji poddasza na cele na 
cele mieszkaniowe położonego na działce nr 29/3 obręb Mielenko 
Gryfińskie (druk nr 9/WSP/78). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku – adaptacji 
poddasza na cele na cele mieszkaniowe położonego na działce nr 29/3 obręb Mielenko Gryfińskie 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 części budynku – adaptacji poddasza na cele na cele 
mieszkaniowe położonego na działce nr 29/3 obręb Mielenko Gryfińskie. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 
mieszkalny położony na działce nr 34/2 obręb Pniewo (druk nr 
10/WSP/78).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na mieszkalny położony na działce nr 34/2 obręb Pniewo 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 przebudowie i 
zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny 
położony na działce nr 34/2 obręb Pniewo. 
 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia 
środków PFRON na zadania realizowane w 2004 r. (druk nr 
11/WSP/78). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zwiększenia środków PFRON na zadania realizowane w 2004 r. 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/s zwiększenia środków PFRON na zadania realizowane  
w 2004 r. 
 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian  
w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów 
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na rok 2004 r. (druk nr 12/WSP/78).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na rok 2004 r. 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/s zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian  
w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na rok 2004 r. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął udział Geodeta Powiatowy – 
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pan Kazimierz Judziński. 

 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji 

zakładu budżetowego pod nazwą  PODGIK w Gryfinie (druk nr 
13/WSP/78). 

 

Zarząd przedyskutował proponowany projekt uchwały Rady Powiatu, a 
także wysłuchał wyjaśnień i argumentów dot. podjęcia uchwały Rady 
Powiatu likwidującej Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Gryfinie. Głównym powodami są: 

- niedostatek środków finansowych umożliwiających finansowanie 
prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego nakładającego na 
urzędy marszałkowskie i starostwa powiatowe organizację 
wojewódzkich i powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej.         

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą PODGIK w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

     Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Katastru – pan Kazimierz Judziński 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła pani Danuta Bus – Członek Zarządu Powiatu. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

opinii o zaliczeniu dróg gminnych wymienionych w załączniku Nr 1  
na obszarze gminy Trzcińska Zdrój do kategorii dróg gminnych (druk 
nr 1/WSP-AN/78), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o 
zaliczeniu dróg gminnych wymienionych w załączniku Nr 1 na obszarze gminy Trzcińska Zdrój do kategorii 
dróg gminnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 



Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia 
opinii o zaliczeniu dróg gminnych wymienionych w załączniku Nr 1  
na obszarze gminy Trzcińska Zdrój do kategorii dróg gminnych. 
 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w sprawie zatwierdzenia procedury arkuszy organizacyjnych szkół  
i placówek na rok szkolny 2004/2005 w powiecie gryfińskim i prac 
związanych z aktualizacją arkuszy organizacyjnych, realizacji planu 
naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i liczbę uczniów tych 
szkół w roku szkolnym 2003/2004, 2004/2005, przebiegu prac 
związanych z programem stypendialnym (druk nr 2/WSP-AN/78), 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w sprawie zatwierdzenia procedury 
arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2004/2005  
w powiecie gryfińskim i prac związanych z aktualizacją arkuszy 
organizacyjnych, realizacji planu naboru uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych i liczbę uczniów tych szkół w roku szkolnym 
2003/2004, 2004/2005, przebiegu prac związanych z programem 
stypendialnym. 

Jeżeli chodzi o informację n/t aktualizacji arkuszy organizacyjnych, 
Zarząd zalecił, aby arkusze organizacyjne na następny rok szkolny były 
przedstawiane Zarządowi Powiatu celem zatwierdzenia dwukrotnie:   

1. do 15 maja każdego roku szkolnego, 
2. do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.      
Odnośnie informacji przebiegu prac związanych z programem 

stypendialnym, Zarząd stwierdził że w pracach komisji przyznających 
stypendia dla studentów uczestniczyli:  

- wyznaczeni pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, 

- przedstawiciel Wydziału Finansowo-Księgowego, 
- przedstawiciel PCPR,  
- przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, 
- przedstawiciel organizacji studenckiej jako obserwator.  
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne: na wykonanie modernizacji kuchni w SOS-W  
w Chojnie (druk nr 3/WSP-AN/78),   

 
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 wykonanie 
modernizacji kuchni w SOS-W w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 



Za – 3 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 modernizacji kuchni w SOS-W  
w Chojnie w składzie: 

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Beata Adamek – sekretarz komisji, 
3. Natalia Sikora – członek komisji, 
4. Danuta Sikorska – członek komisji, 
5. Irena Lewandowska – członek komisji.   

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówieni publiczne: na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej 
na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 4/WSP-AN/78), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówieni publiczne: na wykonanie 
modernizacji kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówieni publiczne: na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na 
gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Gryfinie w składzie: 

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Beata Adamek – sekretarz komisji, 
3. Mariola Górniak – członek komisji, 
4. Danuta Sikorska – członek komisji, 
5. Irena Lewandowska – członek komisji. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu 
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/78). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie   
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych  
dla studentów w roku akademickim 2004/2005 mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 



Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

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

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gryfiński – na 
wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa 
maturalnego (druk nr 6/WSP-AN/78).  

   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat gryfiński – na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gryfiński –  
na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa 
maturalnego.  
 

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/78), 

 
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 rok 2004 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
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 dokonuje się na wniosek 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
polegających na przeniesieniu środków finansowych między rozdziałami.   
 
 
 
 
 



2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 2/SK/78). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
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.    
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego 

na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 
(druk nr 3/SK/78). 

 
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 rok 2004 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
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 w związku z przyznaniem 
powiatowi gryfińskiemu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 
kwoty 90.000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.     
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia  
w postępowaniu o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu 
długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia 
w planowanych dochodach w wys. 2 642 062, 00 zł (druk nr 4/SK/78). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia szacunkowej wartości 
zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu 
długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia  
w planowanych dochodach w wys. 2 642 062, 00 zł. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na: udzielenie kredytu długoterminowego na 
finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 2 642 062,00 zł (druk nr 5/SK/78). 

 



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: udzielenie kredytu 
długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach  
w wysokości 2 642 062,00 zł w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 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: udzielenie kredytu długoterminowego na 
finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 2 642 062,00 zł w składzie: 

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Beata Adamek – sekretarz komisji, 
3. Janina Niwa – członek komisji, 
4. Danuta Sikorska – członek komisji, 
5. Irena Lewandowska – członek komisji. 

 
6. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

na postępowanie o zamówienie publiczne na: kredytu długoterminowego 
na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 2 642 062, 00 zł (druk nr 6/SK/78).   

 

Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na: kredytu długoterminowego na 
finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 2 642 062, 00 zł  
 

7. Wniosek dyrektora SOS- W w Chojnie w/s zwrotu 60% kwoty 
wykonanych dochodów budżetowych za okres od 31.05.2004 r.  
do 31.08.2004 r. (druk nr 7/SK/78). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOS- W w Chojnie w/s 
zwrotu 60% kwoty wykonanych dochodów budżetowych za okres  
od 31.05.2004 r. do 31.08.2004 r.   
 

8. Wniosek dyrektora SOS- W w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu  
SOS – W w Chojnie na rok 2004 o kwotę 214 000,00 zł  
(druk nr 8/SK/78). 

 

Zarząd uznał, iż ze względu na to, że budżet na 2004 r. dotyczący 
oświaty został już rozdysponowany należy szukać rozwiązań 
dofinansowania SOS – W w Chojnie z innych źródeł dochodów własnych 
powiatu.  



W związku z ewentualnym przeniesieniem ZSS w Gryfinie do SOS -W  
w Chojnie, Zarząd ponadto stwierdził, że należy wyjaśnić następujące 
sprawy: 

1. prawny charakter funkcjonowania placówki o znaczeniu specjalnym, 
2. kwestie dodatku wiejskiego dla nauczycieli po połączeniu szkół 

specjalnych z Nowego Czarnowa i Gryfina, które nastąpiło w roku 
bieżącym.    

 

VI. PION SEKRETARZA 
1. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dot. wykorzystania środków ZFŚS  

w jednostkach oświatowych (druk nr 1/SE/78), 
 

Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dot. 
wykorzystania środków ZFŚS w jednostkach oświatowych. Komisja 
wnioskuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie w zakresie wykorzystania środków ZFŚS  
z uwzględnieniem lat ubiegłych. Zarząd, zgodnie z wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej zlecił wykonanie audytu wewnętrznego.    

  

2. Omówienie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
zwołanej na dzień 29.09.2004 . (druk nr 2/SE/78). 

 

Zarząd omówił projekt porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie zwołanej na dzień 29.09.2004 .   
  

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja Skarbnika na temat wysokości opłaty komunikacyjnej 

uzyskanej od 01.01.2004 r. do 14.09.2004 r. 
 

Zarząd wysłuchał informacji Skarbnika na temat wysokości opłaty 
komunikacyjnej uzyskanej od 01.01.2004 r. do 14.09.2004 r., która wyniosła 
2.038.798, 61 zł. 
 

2. Informacja Skarbnika na temat problemu rachunku Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 

 

Zarząd wysłuchał informacji Skarbnika na temat problemu rachunku 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Pani 
Skarbnik stwierdziła, że mimo rozmów i próśb, Komenda Powiatowa PSP 
nie dokonała żadnych wyliczeń kosztów utrzymania rachunku bankowego  
prowadzonego obecnie w innym banku niż ten, w którym posiadają 
rachunki bankowe pozostałe jednostki organizacyjne powiatu gryfińskiego.  
Ponadto, pani Skarbnik stwierdziła, że do dnia dzisiejszego tj. 20 września 
2004 r. Komenda Powiatowa PSP nie otworzyła rachunku bankowego  
w banku, który wygrał przetarg na obsługę bankową budżetu powiatu 



gryfńskiego, i który prowadzi rachunki bankowe wszystkich pozostałych 
jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego.     

W związku, z tym Zarząd postanowił zaprosić na następne posiedzenie 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w celu 
wyjaśnienia tej sprawy.       
 

3. Informacja Etatowego Członka Zarządu na temat ewentualnej relokacji 
niektórych jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego do innych 
budynków. 

 

Zarząd wysłuchał informacji Etatowego Członka Zarządu na temat 
ewentualnej relokacji niektórych jednostek organizacyjnych powiatu 
gryfińskiego do innych budynków. Jednostki, które byłyby brane pod 
uwagę do ewentualnej relokacji do innych budynków to: 
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie, 
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, 
4. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych. 
W związku, z tym Zarząd polecił kierownikom w/w jednostek 

organizacyjnych przygotowanie realnych potrzeb lokalowych  
na funkcjonowanie tychże jednostek. 

 
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   _________________ 


