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Protokół nr 85/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 17 listopada 2004 r. w godzinach od 1200 do 1430 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 otworzył i prowadził – Przewodnicząca Zarządu – 

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

2. Na wniosek Przewodniczącej Zarządu porządek obrad został uzupełniony o: 
- w PIONIE SSTAROSTY o punkt 3 „Omówienie sprawy byłego dyrektora Domu 

Dziecka w Binowie – Pani Bożeny Małeckiej”    
Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  

3. Zarząd przyjął protokół Nr 84/II/2004 z dnia 20 października 2004 r. (4 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymało się).  

   
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięła udział –  

Pani Danuta Bus – Członek Zarządu 
 
II.  PION STAROSTY 
1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s podjęcia decyzji w sprawie 

zawarcia porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań SPZZOZ  
w Gryfinie wobec Nordea Bank S.A. w Gdyni (druk nr 1/SP/85). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z pismem dyrektora SPZZOZ w sprawie 

zawarcia porozumienia dot. spłaty zobowiązań wobec Nordea Bank S.A.  
w Gdyni, nie wyraził zgody na podpisanie porozumienia na warunkach 
określonych w/w piśmie.  

Zarząd powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w Gryfinie.    
 
2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do Kierownika Oddziału Pomocy 

Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie dot. wykreślenia SPZZOZ z prowadzonego 
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej (druk nr 2/SP/85). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  

do Kierownika Oddziału Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. 
wykreślenia SPZZOZ z prowadzonego przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.  
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3. Omówienie sprawy byłego dyrektora Domu Dziecka w Binowie – Pani 

Bożeny Małeckiej. 
 

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła członkom Zarządu Powiatu sprawę 
byłego dyrektora Domu Dziecka w Binowie oraz obecną sytuację  
w Domu Dziecka w Binowie. Podkreśliła, że ponownie pojawiły się problemy 
związane z zaniedbaniem obowiązków służbowych przez jedną  
z wychowawczyni. W związku, z tym powinny być podjęte działania, które 
doprowadzą do rozwiązania problemu.(postępowanie dyscyplinarne)   

Członek Zarządu – Pani Danuta Bus zaznaczyła, że działania te powinny być 
poczynione jak najszybciej – w ciągu tygodnia. Odnosząc się do sprawy byłej 
dyrektor w Domu Dziecka w Binowie – Pani Bożeny Małeckiej stwierdziła, że 
Zarząd Powiatu powinien dokonać jakiegoś zadośćuczynienia względem niej. 
Zaznaczyła, że powinno to być dokonane tym bardziej, że wcześniej władze 
powiatu postępowały zachowawczo wobec niej.  

Odnosząc się do wypowiedzi pani Danuty Bus – Przewodnicząca Zarządu – 
Ewa De La Torre wyraziła pogląd, że działania władz powiatu na etapie  
w trakcie trwania problemów związanych z funkcjonowaniem Domu Dziecka, 
były podejmowane w celu rozwiązania problemu. Rozwiązania te miały na celu, 
również pomoc pani Bożenie Małeckiej – jako dyrektorowi Domu Dziecka  
w Binowie. 

Wicestarosta – Józef Ruciński powiedział, że działania dot. wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego wobec jednej z wychowawczyń powinny być 
podejmowane po zebraniu wszystkich informacji i przeanalizowaniu wszelkich 
okoliczności w tej sprawie.                 

Zarząd Powiatu w Gryfinie uznał, że należy jak najszybciej rozwiązać 
problem, który zaistniał w ostatnich dniach w Domu Dziecka. Dotyczy  
to, przede wszystkim spraw związanych z wyciągnięciem odpowiednich 
konsekwencji służbowych względem jednej z wychowawczyń Domu 
Dziecka w Binowie.       
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego  

a Komendantem Powiatowym PSP w Gryfinie w sprawie utworzenia  
na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (druk nr 1/WSP/85). 
 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem 
Powiatu Gryfińskiego a Komendantem Powiatowym PSP w Gryfinie  
w sprawie utworzenia na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpisali Przewodnicząca 
Zarządu – Ewa De La Torre i Członek Zarządu – Józef Ruciński.  
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Zarząd uznał, że podpisanie porozumienia powinno być potraktowane 
jako pierwszy krok do stworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego na europejskim poziomie.  

Zarząd podkreślił, że na finansowanie tworzenia w/w centrów można 
ubiegać się wraz ze stroną niemiecką o środki w ramach programu 
INTERREG.   
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 

dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka  
w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 2/WSP/85). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zatrudnienia dyrektora placówki 
opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku – Zdroju w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora 
placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku – 
Zdroju.  

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody nam sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz 
Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie nieruchomości oznaczonej  
nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/WSP/85). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody nam sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskich Kolei Państwowych w 
Szczecinie nieruchomości oznaczonej nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, stanowiącej własność 
Powiatu 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 sprawie wyrażenia zgody nam sprzedaż w trybie bezprzetargowym  
na rzecz Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie nieruchomości 
oznaczonej nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego.  
   

4. Informacja PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej dla 
powiatu gryfińskiego w październiku br. (druk nr 4/WSP/85). 

 
Zarząd przyjął do wiadomości informację PCPR w Gryfinie w/s 

zmniejszenia dotacji celowej dla powiatu gryfińskiego w październiku br.   
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5. Wniosek PCPR w Gryfinie w/s zmiany umowy o dofinansowanie 
projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami” zawartej pomiędzy PFRON a Powiatem Gryfińskim 
(druk nr 5/WSP/85). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR w Gryfinie w/s zmiany 

umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami” zawartej pomiędzy PFRON  
a Powiatem Gryfińskim. 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s objęcia indywidualnym nauczaniem niepełnosprawnej uczennicy 
klasy I Zespołu Szkól Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Chojnie w okresie 
całego cyklu edukacyjnego tj. do końca roku szkolnego 2006/2007 (druk 
nr 1/WSP-AN/85). 

 
Zarząd wyraził zgodę na objęcie indywidualnym nauczaniem 

niepełnosprawnej uczennicy klasy I Zespołu Szkól Ponadgimanzjalnych  
Nr 1 w Chojnie w okresie całego cyklu edukacyjnego tj. do końca roku 
szkolnego 2006/2007.   

  
V. PION SKARBNIKA. 
1 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 

wykonawczym do budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004   
(druk nr 1/SK/85). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym do 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 układzie 
wykonawczym do budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. Uchwała jest 
podejmowana w związku z uchwaloną na ostatniej sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie uchwałą w sprawie zmian w budżecie powiatu gryfińskiego  
na 2004 r.       
  

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
(druk nr 2/SK/85). 

 
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 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 zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym. 
Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się zgodnie z zarządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającego powiatowi dotację 
celową w dziale Ochrona Zdrowia, rozdziale – składki na ubezpieczenia 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego.          
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Gryfińskiego oraz zmiany układu wykonawczego na rok 2004  
(druk nr 3/SK/85). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego oraz zmiany układu wykonawczego na rok 2004. 
Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z potrzebą przyznania 
dodatkowych środków dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie.    
 
VI. PION SEKRETARZA 
1. Zawarcie umowy na wymianę okien w pomieszczeniach biurowych przy  

ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie przeznaczonych na Biuro 
Paszportowe (druk nr 1/SE/85). 

 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Zakład Stolarski 

MAHOŃ S.C. z Trzcińska – Zdroju na wymianę okien w pomieszczeniach 
biurowych przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie przeznaczonych  
na Biuro Paszportowe.  

W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpisali Przewodnicząca Zarządu 
– Ewa De La Torre i Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz. 
 
2. Zawarcie umowy na dostarczenie mebli biurowych z firmą DREMET 

Sp. z o.o. z Gryfina (druk nr 2/SE/85). 
 

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą DREMET Sp. z o. o.  
z Gryfina na dostarczenie mebli biurowych.  
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W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpisali Przewodnicząca Zarządu 
– Ewa De La Torre i Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz.   
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
  

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   _________________ 


