
Protokół nr 87/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 1 grudnia 2004 r. w godz. Od 13.00 do 18.00 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnie. 
 

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 obrad został uzupełniony : 
     w PIONIE SKARBNIKA o : 

- druk nr 3/SK/87 w brzmieniu: Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w/s dofinansowania ze środków 
własnych powiatu zakupu ścianki działowej w Komendzie Powiatowej PSP w 
Gryfinie, 

- druk nr 4/SK/87 w brzmieniu: Wniosek TPD w/s dofinansowania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego TPD na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 

- druk nr 5/SK/87 w brzmieniu: Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych 
do zaciągania kredytów, 

- druk nr 6/SK/87 w brzmieniu: Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności związanych 
z emisją obligacji Powiatu Gryfińskiego. 

- druk nr 7/SK/87 w brzmieniu: Zatwierdzenie wyniku przetargu na świadczenie usług 
związanych z organizacją emisji obligacji  

      w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o 
- druk nr 10/WSP-AN/87 w brzmieniu: Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s 

powołania komisji stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, mających stałe 
zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego. 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
– zał. nr 2) 
3. Zarząd przyjął protokoły Nr 85/II/2004 z dnia 17 listopad 2004 r. i Nr 86/II/2004 z dnia 

29 listopada 2004r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się) 
 

II. PION STAROSTY 
1. Pismo „NORDEA” Bank Polska dotyczące możliwości rozpatrzenia 

oferty na emisję obligacji, która nie dotarła w wyznaczonym terminie  
do siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie (zał. nr 3). 

 

Zarząd zapoznał się i omówił pismo  „NORDEA” Bank Polska, dotyczące 
możliwości rozpatrzenia oferty na emisję obligacji. Oferta „NORDEA” Bank 
Poslak nie dotarła w wyznaczonym terminie do siedziby Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie.  



W związku z powyższym członkowie Zarządu wypowiedzieli się 
odnośnie możliwości otworzenia koperty z ofertą „NORDEA” Bank Polska, 
pomimo wpłynięcia jej po terminie: 
E. De La Torre – odesłać nie otwierając jej, zachowując warunki specyfikacji 
B. Sakowski – odesłać nie otwierając jej,  zachowując warunki specyfikacji, 
J. Ruciński – odesłać nie otwierając jej,  zachowując warunki specyfikacji, 
D. Bus – otworzyć ofertę i przyjąć ją w wypadku zaoferowania lepszych 
warunków, 
A. Nycz – odesłać nie otwierając jej, zachowując warunki specyfikacji. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za odesłaniem oferty „NORDEA” Bank Polska, nie 
otwierając jej , zachowując warunki specyfikacji? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd uchylił projekt porozumienia, który po negocjacjach miał być 
przedstawiony „NORDEA” Bank Polska w dniu 29 listopada 2004 r.  
i postanowił odesłać ofertę „NORDEA” Bank Polska na emisję obligacji 
Powiatu Gryfińskiego, zachowując warunki specyfikacji dotyczące terminu 
nadsyłania ofert. 
 

2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s udzielenia dotacji celowej 
SPZZOZ w Gryfinie na realizację programu „Profilaktyka Uzależnień 
oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży 
Ponadgimnazjalnej” (druk nr 1/SP/87). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koordynatora Ochrony 
Zdrowia w/s udzielenia dotacji celowej SPZZOZ w Gryfinie na realizację 
programu „Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym 
Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej.  
 

III. PION WICESTAROSTY  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektów 

opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stare 
Czarnowo” oraz „Plan Gospodarki  Odpadami dla Gminy Stare 
Czarnowo” (druk nr 1/WSP/87) 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektów 
opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo” oraz „Plan Gospodarki  Odpadami dla 
Gminy Stare Czarnowo”? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaopiniowania 
projektów opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stare 
Czarnowo” oraz „Plan Gospodarki  Odpadami dla Gminy Stare 
Czarnowo”. 



 
2. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmiany 

warunków dotacji Nr 3052/D/2/2004 z dnia 26.05.2004r. (druk nr 
2/WSP/87). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino w sprawie zmiany warunków dotacji Nr 3052/D/2/2004 z dnia 
26.05.2004 r. 
 

3. Propozycja projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2004r. (druk nr 3/WSP/87). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmian w 
zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w/s 
zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2004 r. 
 

4. Wniosek Dyrektora DPS w Moryniu  w/s dokonania zmian w budżecie 
Domu Pomocy Społecznej Moryń (druk nr 4/WSP/87), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Moryniu  
w/s dokonania zmian w budżecie Domu Pomocy Społecznej Moryń. 
 

5. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w/s dokonania 
zmian w budżecie Domu Dziecka  (druk nr 5/WSP/87), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju w/s dokonania zmian w budżecie Domu Dziecka. 
 

6. Wniosek Dyrektora PCPR w sprawie dokonania zmian w budżecie 
PCPR na 2004 rok (druk nr 6/WSP/87). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w sprawie 
dokonania zmian w budżecie PCPR na 2004 rok. 
 

7. Pismo wspólników „VITA-MED” w sprawie nabycia udziałów  
w nieruchomości przy ul. 9 Maja 8 (druk nr 7/WSP/87). 

 
 Wicestarosta J. Ruciński przedstawił aktualną sytuację dotyczącą 
negocjacji  w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. 9 Maja 8. 
 



IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia Zakładowi Energetyki Cieplnej „WARMEX” 
Sp. z o.o. we Włocławku usunięcia awarii powstałej w kotłowni w ZSP 
Nr 2 w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/87). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia Zakładowi 
Energetyki Cieplnej „WARMEX” Sp. z o.o. we Włocławku usunięcia awarii 
powstałej w kotłowni w ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach w /s wyrażenia zgody na udostępnienie hali sportowej 
dla Gimnazjum w Mieszkowicach na zajęcia z wychowania fizycznego 
(druk nr 2/WSP-AN/87). 

 

Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie hali sportowej  
dla Gimnazjum w Mieszkowicach na zajęcia z wychowania fizycznego. 
 

3. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy dot. realizacji projektów: 
a) stypendia EFS dla studentów w Powiecie Gryfińskim, 
b) stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie 

Gryfińskim (druk nr 3/WSP-AN/87) 
 

 Zarząd zapoznał się z pismem z WUP dotyczącymi realizacji 
projektów na stypendia EFS dla studentów i uczniów Powiatu 
Gryfińskiego. 
 

4. Pismo Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baniach w/s dofinansowania prac 
prowadzonych przy kościele parafialnym w Baniach ( druk nr 4/WSP-
AN/87). 

 

 Zarząd ze względu na brak możliwości prawnych, negatywnie 
rozpatrzył prośbę parafii Rzymsko-Katolickiej w Baniach w sprawie 
dofinansowania prac prowadzonych przy kościele parafialnym w Baniach.  
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania  
i wypłacania  (druk nr 5/WSP-AN/87), 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 



 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w/s 
ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 6/WSP-AN/87). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii  
o zaliczeniu dróg gminnych na obszarze miasta i gminy Trzcińsko Zdrój 
do kategorii dróg gminnych (druk nr 7/WSP-AN/87). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych na obszarze miasta i gminy Trzcińsko Zdrój do kategorii dróg 
gminnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych na obszarze miasta i gminy 
Trzcińsko Zdrój do kategorii dróg gminnych. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym  
na modernizację kuchni w SOSW w Chojnie (druk nr 8/WSP-AN/87). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy 
w przetargu nieograniczonym na modernizację kuchni w SOSW w Chojnie. 
 

9. Wniosek dot. Zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na 
udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków 
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/WSP-AN/87). 

 



Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne na 
wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu 
długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w 
planowanych dochodach Powiatu Gryfińskiego. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. pokrycia dachu w budynku przy ul. Niepodległości 39 
oraz Szczecińskiej 21 firmie Zakład Ogólnobudowlany Eugeniusz 
Smykowski (druk nr 10/WSP-AN/87). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. pokrycia dachu w budynku przy 
ul. Niepodległości 39 oraz Szczecińskiej 21 firmie Zakład Ogólnobudowlany 
Eugeniusz Smykowski. 

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w celu realizacji 

obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000 r.  
o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą 
(druk nr 1/SK/87)  
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w celu 
realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania 
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w  celu realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 
2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2004 
(druk nr 2/SK/87), 
 

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



 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz zmian w układzie 
wykonawczym na rok 2004. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności  i Spraw Obronnych w sprawie dofinansowania ze środków 
własnych Powiatu zakupu ścianki działowej w Komendzie Powiatowej 
PSP w Gryfinie (druk nr 3/SK/87). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności  i Spraw Obronnych  
w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu zakupu ścianki 
działowej w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie. 
 

4. Wniosek TPD w sprawie dofinansowania placówek opiekuńczo- 
wychowawczych wsparcia dziennego TPD na terenie Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/SK/87), 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek TPD w sprawie 
dofinansowania placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego 
TPD na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dwóch 
członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych  
do zaciągania kredytów (druk nr 5/SK/87). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie   
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania 
kredytów w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch 
członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych  
do zaciągania kredytów. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
dwóch członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności związanych  
z emisją obligacji Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/SK/87) 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  w 
sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności związanych z emisją 
obligacji Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch 
członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności związanych z emisją 
obligacji Powiatu Gryfińskiego. 



 
Skarbnik L. Ochmańska odczytała członkom Zarządu  protokół 

Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia na świadczenie usług związanych z organizacją 
emisji obligacji komunalnych.  

Do dnia 30.11.2004 r. do godz. 12.00 – terminu wyznaczonego  
do składania ofert - złożono 1 ofertę, która wpłynęła do Starostwa    
Powiatowego w Gryfinie w dniu 29.11.2004r. oferta została złożona przez 
Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala w Warszawie, al. Jana Pawła  II 
nr 12, 00-950 Warszawa (druk nr 7/SK/87).   
 

VI. PION SEKRETARZA 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w Statucie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/SE/87), 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian w Statucie Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w Statucie Powiatu Gryfińskiego. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian  
w regulaminie Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 2/SE/87), 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian w regulaminie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w regulaminie Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 
 

3. Akceptacja projektu pn. „Budowa i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 3/SE/87), 

 

 Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu do naniesienia poprawek  
do projektu pn. „ Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na 
terenie Powiatu Gryfińskiego”.  

Zarząd postanowił przełożyć akceptację projektu na kolejny Zarząd 
Powiatu w Gryfinie. 
 

4. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Obsługa prawna Powiatu Gryfińskiego”(druk nr 4/SE/87), 

 



 Zarząd, wstrzymał wybór trybu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i zobowiązał Wydział Organizacji i Spraw 
Obywatelskich do przygotowania materiału porównawczego, który wskaże 
- jakie korzyści finansowe wynikną w przypadku: a) zlecenia obsługi 
prawnej Powiatu Gryfińskiego, b) przyjęcia prawnika na etat w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie. 
 

5. Zatwierdzenie protokołu unieważniającego postępowanie na udzielenie 
zamówienia publicznego (druk nr 5/SE/87), 

 

 Zarząd zatwierdził protokół unieważniający postępowanie  
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu 
Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych  
i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa 
zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych). 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

W związku z informacją, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
odmówił przelania kwoty 600 tys. zł., którą Rada Miejska postanowiła 
przekazać na dofinansowanie budowy windy i zakupu sprzętu medycznego 
dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie, Zarząd zobowiązał Starostę do 
spotkania z Burmistrzem w tej sprawie. W przypadku nie uzyskania 
odpowiedzi twierdzącej i nie przelaniu pieniędzy przez Gminę Zarząd 
Powiatu wystosuje pismo do Rady Miejskiej i do Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej o rewizję uchwały Rady Miejskiej z 2 czerwca 2004 r.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokolant: Beata Dróżdż________________________ 
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