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Protokół nr 81/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 października 2004 r. w godzinach od 1400 do 2230 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 przyjął protokół Nr 80/II/2004 z dnia 6 października 2004 r. (5 za, 0 przeciw,  

0 wstrzymało się).  
 

II.  PION STAROSTY 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie za rok 2003 
(druk nr 1/SP/81), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie za rok 2003 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ  
w Gryfinie za rok 2003.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
zmian w Statucie SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SP/81).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ 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/s zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Gryfinie.  
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzania 
zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych (druk nr 3/SP/81). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre – Kto jest za podjęciem uchwały w wprowadzania zmian  
w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzania zmian  
w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych. 
 

4. Wniosek dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dot. wyrażenia zgody  
na podpisanie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań SPZZOZ  
w Gryfinie wobec spółki Jatex – Finanse z Bytomia (druk nr 4/SP/81). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie spłaty 
zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec spółki Jatex – Finanse z Bytomia. 

Zarząd uzależnia wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia,  
na warunkach przedstawionych przez firmę „Jatex – Finanse” od wyniku 
konsultacji tej propozycji, dokonanej przez dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
ze Skarbnikiem Powiatu.    
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wytypowania 2 członków 

Zarządu Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowej  
na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju oraz 
wyznaczenia przewodniczącego (druk nr 1/WSP/81).   

 

Zarząd do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko 
Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińska – Zdroju wytypował Wicestarostę 
Józefa Rucińskiego oraz Członka Zarządu Bronisława Sakowskiego. 

Na przewodniczącego komisji konkursowej Zarząd wyznaczył, 
Wicestarostę Józefa Rucińskiego. 
 

2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zbycie 
przez dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu samochodów 
(druk nr 2/WSP/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez dyrektorów jednostek 
organizacyjnych powiatu samochodów. 
 

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Niepodległości 
39 stanowiącego własność powiatu gryfińskiego (druk nr 3/WSP/81).   
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego  
w budynku przy ul. Niepodległości 39 stanowiącego własność powiatu 
gryfińskiego stwierdził, że zaspokajaniem potrzeb związanych z gospodarką 
mieszkaniową należy do zadań własnych gmin.  

Ponadto Zarząd postanowił zlecić Wydziałowi Organizacji i Spraw 
Obywatelskich dokonanie przeglądu technicznego w/w lokalu, biorąc pod 
uwagę ewentualne wykorzystanie go na potrzeby administracyjne 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie.   
 

4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
przesunięcia terminu płatności za lokal mieszkalny nr 3 przy  
ul. Flisaczej 4 w Gryfinie (druk nr 4/WSP/81).   

 

Odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s przesunięcia terminu płatności za lokal mieszkalny 
nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie, Zarząd postanowił przesunąć termin 
rozpoczęcia spłat rocznych na 2005 r.: 

- rata za 2003 r. do 31.03.2005 r., 
- rata za 2004 r. do 31.03.2006 r., 
- rata za 2005 r. do 31.03.2007 r., 
- termin zapłaty kolejnych rat uległby stosownemu przedłużeniu o dwa 

lata tj, do 2012 r.   
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadań  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 5/WSP/81).   

 
Przewodnicząca Zarząd E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s realizacji zadań  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadań  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 6/WSP/81).   

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, przyjął zestawienie przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2005 r. 
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7. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dot. rozważenia możliwości 
przekazania gminie Gryfino nieruchomości zamiennej za budynek, 
którym funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy (druk nr 7/WSP/81). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dot. 
rozważenia możliwości przekazania gminie Gryfino nieruchomości 
zamiennej za budynek, którym funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy. 
 

8. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
sprzedaży nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/WSP/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek  p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s sprzedaży nieruchomości 
oznaczonej nr działki 29/4 o pow. 1.2770 ha oraz nr działki 29/3 o pow. 0,0349 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w drodze III 
przetargu nieograniczonego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego w drodze III przetargu nieograniczonego. 
 

9. Wniosek p.o. Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami w/s wynajęcia 
pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/WSP/81). 

 

Odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wniosek p.o. Naczelnika w/s 
wynajęcia pomieszczenia piwnicznego w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, 
Zarząd podjął następujące decyzje: 
1. podpisać na okres od 01.11.2004 r. do 31.12.2004 r. aneks do umowy 

najmu z 01.01.2004 r. na zamianę zajmowanych pomieszczeń biurowych 
na pomieszczenie piwniczne, 

2. wyrazić zgodę ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego  
na wynajem pomieszczenia piwnicznego na okres 01.01.2005 r.  
do 31.12.2010 r., 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem 
pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfińskego na okres do 31.12.2010 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób  
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu 
ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia piwnicznego  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfińskego na okres do 31.12.2010 r. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino, 
obejmującego obszar działek nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 
213, 243/1, 243/2, 244 i część działek nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino 
oraz część działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki (druk nr 10/WSP/81). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s uzgodnienia projektu planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino, obejmującego obszar działek nr 207, 208/1, 
208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 i część działek nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino oraz część 
działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino, 
obejmującego obszar działek nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 
243/1, 243/2, 244 i część działek nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino oraz 
część działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki.  
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 
projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Moryń” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń” (druk  
nr 11/WSP/81). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w/s zaopiniowania 
projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń” oraz „Plan Gospodarki Odpadami  
dla Gminy Moryń” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń” oraz „Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń”. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino  
w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino (druk nr 12/WSP/81). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino  
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 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino  
w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.  
 Zarząd postanowił nie uzgadniać projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 
miasta Gryfino.  
  

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Informacja n/t pisma Burmistrza Gminy Chojna do Powiatowego 
Zarządu Dróg dot. włączenia do planu robót drogowych na 2005 r. 
zadań z zakresu budowy i remontów chodników, odnowy nawierzchni 
masą bitumiczną dróg na terenie gminy Chojna (druk nr 1/WSP-AN/81), 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację n/t pisma Burmistrza Gminy 
Chojna do Powiatowego Zarządu Dróg dot. włączenia do planu robót 
drogowych na 2005 r. zadań z zakresu budowy i remontów chodników, 
odnowy nawierzchni masą bitumiczną dróg na terenie gminy Chojna.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania 
nagród Starosty Gryfińskiego (druk nr 2/WSP-AN/81), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego  
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 przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu 
przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.  
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński (druk nr 3/WSP-AN/81).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; 
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pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie w/s określenia 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach  
i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć  
(druk nr 4/WSP-AN/81). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze  
w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 
pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad 
określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego (druk nr 5/WSP-AN/81). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s zasad określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 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 zasad określania zasad rozliczania tygodniowego 
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obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne, wyłaniającego wykonawcę w przetargu nieograniczonym na: 
wykonanie przyłącza gazowego wraz z budową kotłowni gazowej  
z instalacją wewnętrzną gazową w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/81).  

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne, 
wyłaniającego wykonawcę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie 
przyłącza gazowego wraz z budową kotłowni gazowej z instalacją 
wewnętrzną gazową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zwarcia umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego 
przy inwestycji dot. wykonania przyłącza gazowego wraz z budową 
kotłowni gazowej z instalacją wewnętrzną gazową w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 7/WSP-AN/81).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zwarcia umowy o pełnienie nadzoru 
inwestorskiego przy inwestycji dot. wykonania przyłącza gazowego wraz  
z budową kotłowni gazowej z instalacją wewnętrzną gazową w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s 
udostępniania dodatkowego pomieszczenia na potrzeby Oddziału 
Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie (druk nr 8/WSP-AN/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu w/s udostępniania dodatkowego pomieszczenia 
na potrzeby Oddziału Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie. 
 

9. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w/s zmiany 
w planie wydatków na 2004 r. (druk nr 9/WSP-AN/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków na 2004 r.  
z uwzględnieniem uwag Skarbnika, które odnoszą się do zapisów w pkt. 5 
lit a) oraz lit b) w/w wniosku.  
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Jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – Kołowo, odcinek Dobropole 
Gryfińskie- Kołowo” o kwotę 224.964 zł, to zwiększenie może nastąpić  
po rozliczeniu tego zadania. 

Odnośnie wydatków na zadania remontowe (chodniki na ulicy 
Kościelnej i Rapackiego), to zwiększenie może nastąpić po podjęciu przez 
Radę Powiatu uchwały w tej sprawie. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1 Wniosek w/s zwiększenia planu wydatków ZSS w Gryfinie z tytułu 

częściowego dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli 
(druk nr 1/SK/81), 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w/s zwiększenia planu wydatków 
ZSS w Gryfinie z tytułu częściowego dofinansowania dokształcania  
i doskonalenia nauczycieli. 
  
2. Wniosek dot. dofinansowania z budżetu powiatu projektu szkolnego 

organizowanego przez ZSP Nr 1 w Chojnie (druk nr 2/SK/81). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. dofinansowania z budżetu 
powiatu projektu szkolnego pn. „Współpraca ze szkołą niemiecką – 
Einstein Gymnasium w Angermunde – trzydniowe seminarium „Wspólne 
odkrywanie Europy” organizowanego przez Zespół Szkól 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.   
 

3. Wniosek w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku  
z przyznaniem nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej (druk nr 3/SK/81). 

 

 Zarząd pozytywnie wniosek w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych w związku z przyznaniem nagród Starosty Gryfińskiego  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

4. Wniosek dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych dla ZSP  
w Mieszkowicach w związku z potrzebą wypłacenia odpraw  
dla nauczycieli (druk nr 4/SK/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. zwiększenia planu wydatków 
budżetowych dla ZSP w Mieszkowicach w związku z potrzebą wypłacenia 
odpraw dla nauczycieli.  

 

5. 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 5/SK/81). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 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 przedmiotowych dokonuje się w związku z:  
1. z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

o zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych  
w związku z przyznaniem  nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

2. z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
o zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych  
w związku z dofinansowaniem projektu szkolnego pn. „Współpraca  
ze szkołą niemiecką – Einstein Gymnasium w Angermunde – trzydniowe 
seminarium „Wspólne odkrywanie Europy” organizowanego przez 
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.   

3. z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
o zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Specjalnych 
w Nowym Czarnowie z tytułu częściowego dofinansowania dokształcania 
i doskonalenia nauczycieli.  

4. z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
o zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w związku z potrzebą 
wypłacenia odpraw dla nauczycieli. 

5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach o zmiany w planie wydatków budżetowych  
na rok 2004, 

6. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie o zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2004, 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
Nr 402/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.09.2004 w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 6/SK/81). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmiany uchwały  
Nr 402/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.09.2004 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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 402/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.09.2004 w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004. 
 

7. 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 7/SK/81). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 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 układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. Zmian  
w budżecie dokonuje się w związku z: 
1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającą 

powiatowi gryfińskiemu dotację celową w rozdziale – Prace geodezyjne 
i kartograficzne oraz w rozdziale – pozostała działalność, 

2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającą 
powiatowi gryfińskiemu dotację celową w rozdziale – komisje 
poborowe. 

 

8. Wniosek w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na świadczenie usług związanych z organizacją emisji 
obligacji komunalnych oraz powołanie komisji przetargowej na w/w 
postępowanie (druk nr 8/SK/81).   

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
na świadczenie usług związanych z organizacją emisji obligacji 
komunalnych.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s powołania komisji przetargowej  
na postępowanie o świadczenie usług związanych z organizacją emisji obligacji komunalnych w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s powołania komisji przetargowej 
na postępowanie na świadczenie usług związanych z organizacją emisji 
obligacji komunalnych w składzie: 

1. Lilianna Ochmańska – Przewodniczący Komisji, 
2. Janina Niwa – Członek Komisji, 
3. Józef Siwek – Członek Komisji, 
4. Izabela Jaworska – Florek – Członek Komisji, 
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5. Jarosław Witeńko – Członek Komisji, 
6. Beata Adamek – Członek Komisji.   
  

9. Wniosek dot. zwiększenia planu budżetowego Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gryfinie na rok 2004 na wydatki rzeczowe (druk nr 9/SK/81). 

 

Odnośnie wniosku Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych  
dot. zwiększenia planu budżetowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
na rok 2004 na wydatki rzeczowe Zarząd stwierdza, że w/w sprawa była 
przedmiotem obrad na Zarządzie w dniu 6.10.2004 r., na którym zostały 
przyznane środki na zwiększenie planu budżetowego w kwocie 50.000 zł.   
 Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w wniosku, wtedy gdy będzie 
możliwość przekazania dodatkowych środków na zwiększenie planu 
budżetowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.  
 

10. Wniosek dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych dla ZSP Nr 2  
w Chojnie w związku ze zwiększeniem zadań rzeczowych (druk  
nr 10/SK/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. zwiększenia planu wydatków 
budżetowych dla ZSP Nr 2 w Chojnie w związku ze zwiększeniem zadań 
rzeczowych. 
 

11. Wniosek dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych dla PPP  
w Gryfinie i SOS- W w Chojnie (druk nr 11/SK/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. zwiększenia planu wydatków 
budżetowych dla PPP w Gryfinie i SOS- W w Chojnie. 
  

VI. PION SEKRETARZA 
1. Pismo Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w/s zawarcia nowej 

umowy na bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń 
biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 (druk nr 1/SE/81). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty w/s zawarcia nowej umowy na bezpłatne użyczenie w trybie 
bezprzetargowym pomieszczeń biurowych w budynku przy  
ul. Dworcowej 1. 
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Sprawa Obywatelskich 
w/s zwarcia aneksów do umów na wynajem i użyczenie pomieszczeń  
na czas nieokreślony w budynku  przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, znajdujących  
się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 2/SE/81). 
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Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksów do umów na wynajem  
i użyczenie pomieszczeń na czas nieokreślony w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
znajdujących się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Sprawa Obywatelskich 
w/s zatwierdzenia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zamieszczanie ogłoszeń 
prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach)  
(druk nr 3/SE/81). 

 

Zarząd zatwierdził zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zamieszczanie ogłoszeń 
prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach). 
 

4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Sprawa Obywatelskich 
w/s zatwierdzenia protokołów z postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki na sprzątanie pomieszczeń biurowych 
i terenów zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
oraz zawarcie aneksów do umów na ww. usługi (druk nr 4/SE/81). 

 

Zarząd zatwierdził protokoły z postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki na sprzątanie pomieszczeń biurowych  
i terenów zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz 
zawarcie aneksów do umów na ww. usługi. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja w/s zgodności robót dodatkowych inwestycji  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie- Kołowo” z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (druk nr 1). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją w/s zgodności robót dodatkowych 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie- Kołowo” z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 

Zarząd uznał, że należy w tej sprawie wystosować pismo do Urzędu 
Zamówień Publicznych w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów 
w tej materii.      
 

2. Informacja w/s wystąpienia premiera Marka Belki z dnia 15.10.2004 r. 
zgodnie z którym AR i MR odstąpi od podpisywania aneksów od umów 
na realizację projektów realizowanych w ramach Programu SAPARD 
(druk nr 2). 
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Zarząd zapoznał się z informacją w/s wystąpienia premiera Marka Belki 
z dnia 15.10.2004 r. zgodnie z którym AR i MR odstąpi od podpisywania 
aneksów od umów na realizację projektów realizowanych w ramach 
Programu SAPARD. 
 

3. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na „Zakup aparatury 
medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków zmówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na „Zakup aparatury medycznej  
i sprzętu do Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.   
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 
na: zakup aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: zakup aparatury medycznej  
i sprzętu do Szpitala Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 
na: zakup aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie w składzie: 
1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Barbara Turkiewicz – członek komisji, 
3. Beata Adamek – sekretarz komisji, 
4. Jarosław Witeńko – członek komisji, 
5. Irena Lewandowska – członek komisji. 
 

5. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na „Rozbudowę Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 

 

Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na „Rozbudowę Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 
 

6. Omówienie projektów dochodów i wydatków budżetowych, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka na 2005r. 
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Zarząd omówił i przedyskutował wstępnie projekty dochodów  
i wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowego Urzędu Pracy, Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka 
na 2005 r. Projekty te są podstawą tworzenia projektu budżetu na 2005 r.  
w części dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego 
Urzędu Pracy, Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka. 

 
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   _________________ 


