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Protokół nr 90/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 22 grudnia 2004 r. w godzinach od 1200 do 1520 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 obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Przyjęcie protokołu nr 87/II/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz 88/II/2004 z dnia  

9 grudnia 2004 r. zostało przłożone na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Informacja n/t sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Gryfińskiego(druk nr 1/SP/90). 
 

Zarząd przyjął informację n/t sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Sprawozdanie to będzie 
przedstawione pod dyskusję na najbliższej sesji Rady Powiatu planowanej 
na dzień 29.12.2004 r. 
 

2. Wniosek dyr. SPZZOZ w Gryfinie dotyczący zaopiniowania pisma  
do Prokuratora Rejonowego w sprawie zaawansowania śledztwa 
przeciwko Maciejowi Mrozowi (druk nr 2/SP/90). 

 

Zarząd zapoznał się z projektem pisma dyr. SPZZOZ w Gryfinie  
do Prokuratora Rejonowego w Gryfinie w sprawie zaawansowania śledztwa 
przeciwko Maciejowi Mrozowi. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył pan Jarosław Witeńko – 
Koordynator Ochrony Zdrowia. 

 

3. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia n/t możliwości utworzenia 
lądowiska dla helikopterów na potrzeby SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.  

 

W dniu 06.12.2004 r. do Starosty Gryfińskiego wpłynęło pismo od 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące lądowiska dla helikopterów. W 
pismie tym, Burmistrz informuje, że w związku z planowanym na styczeń 2005 
r. rozpoczęciem robót modernizacyjnych boisk przy Gimnazjum im 
Olimpijczyków Polskich nie będzie możliwości wykorzystania jako lądowisk 
dla helikopterów. W związku, z tym Burmistrz proponuje, aby wspólnie 
rozwiązać prolem lokalizacji lądowiska dla helikopterów, które zgodnie  
z zapisami planu miejscowego zagospodarowania mogłoby się znaleźć między 
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ulicami: Sprzymierzonych, 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka. Teren 
ten jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Powiatowego.  

 

Zarząd wysłuchał informacji Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat 
możliwości utworzenia lądowiska dla helikopterów na potrzeby szpitala 
powiatowego w Gryfinie. Zarząd postanowił wrócić do tematu w styczniu  
w 2005 roku.   
 

III.PION WICESTAROSTY 
1. Informacja Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy związana z wnioskiem 

w/s wyrażenia zgody na użyczenie SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie.  
w Gryfinie dodatkowych pomieszczeń w budynku byłej Przychodni nr 1, 
przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie (druk nr 1/WSP/90). 

    
Zarząd po uzyskaniu dodatkowych informacji od dyrektora SPZOZ 

Szpital Powiatowy w Gryfinie, wyraził zgodę na użyczenie SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie dodatkowych pomieszczeń w budynku byłej 
Przychodni Nr 1, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie w celu 
przygotowania ich na zorganizowanie gabinetów diagnostycznych  
w związku z zakupem nowej aparatury medycznej. 
 

2. Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem 
Powiatu i Komendą Powiatową PSP w/s urządzenia Powiatowego 
Magazynu Przeciwpowodziowego (druk nr 2/WSP/90). 

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Komendą 
Powiatową PSP w Gryfinie na urządzenie powiatowego magazynu 
przeciwpożarowego na terenie Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.  
W imieniu Zarządu Powiatu porozumienie podpisali Przewodnicząca 
Zarządu – Ewa De La Torre oraz Wicestarosta – Józef Ruciński. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2005 r.  
(druk nr 3/WSP/90). 

 

Po dyskusji, Zarząd wprowadził poprawkę do Załącznika nr 1 projektu 
uchwały w pkt 4.9 o treści „Wymiana stolarki okiennej – etap I w byłej 
przychodni nr 1 przy ul. Niepodległości 28” (mienie powiatu). 
 
Przwodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2005 r. wraz z poprawką  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2005 r. 
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Przedmiotowy projekt będzie przedstawiony projekt pod obrady  
Rady Powiatu zwołanej na dzień 29.12.2004 r.  
 

4. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian na rok 2004 
w budżecie PCPR w Gryfnie (druk nr 4/WSP/90). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR w Gryfinie w/s dokonania 
zmian w budżecie PCPR w Gryfinie na 2004 r. 
 

5. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie dot. akceptacji i podpisania 
aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zadania – 
„Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie” 
(druk nr 5/WSP/90). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotyczący akceptacji i podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie ze 
środków PFRON zadania – „Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie.” W imieniu Zarządu Powiatu aneks podpiszą 
Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre oraz Wicestarosta – Józef 
Ruciński.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań  własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej przeznaczonych do realizacji w 2005 r. (druk nr 6/WSP/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonej do realizacji  
w 2005 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie głoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań  własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej przeznaczonych do realizacji w 2005 r. 
 

7. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dot. kontroli problemowej 
przeprowadzonej w domu pomocy społecznej w Moryniu (druk nr 
7/WSP/90). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca 
kontroli problemowej przeprowadzonej w DPS Moryń. Przewodnicząca 
Zarządu poinformowała, że zlecona została jeszcze dodatkowa kontrola, 
której dokona audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego. Zakres tej 
kontroli ma określić PCPR, przedstawiciel Wydziału Finansowo – 
Księgowego oraz przedstawiciel Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich. 
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8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji 
zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie 
(druk nr 8/WSP/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie 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 PFOŚ i GW w Gryfinie w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg  
w Gryfinie. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przejęcia 
aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej  
w związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie (druk nr 9/WSP/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przejęcia aktywów 
rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej w związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie w brzmieniu zapropononowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przejęcia aktywów 
rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo – księgowej w związku  
z likwidacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Gryfinie.   
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie rozpatrzenia wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie w sprawie 
umorzenia opłat za media orzz przedłużenia umowy użyczenia 
pomieszczeń w budynku ZSS w Gryfinie przy ul Łużyckiej 82  
(druk nr 10/WSP/90). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, dotyczący umorzenia Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło  
w Gryfinie opłat za media (kwota 4.022,70 zł). Zarząd postanowił 
przedłużyć umowę użyczenia pomieszczeń w ZSS w Gryfinie do dnia 31 
sierpnia 2005 r.   
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IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważenienia 

dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu – Stypendia EFS dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (druk nr 1/WSP-AN/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważenienia 
dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia 
Projektu – Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważenienia 
dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu – Stypendia EFS  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na 
terenie miast: Cedynia, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Trzcińsko – 
Zdrój, (druk nr 2/WSP-AN/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miast: Cedynia, Gryfino, 
Moryń, Mieszkowice, Trzcińsko – Zdrój w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg 
powiatowych na terenie miast: Cedynia, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, 
Trzcińsko –Zdrój.  
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia 
ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (druk 
nr 3/WSP-AN/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia  
ich do kategorii dróg gminnych 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 pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic  
na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich 
do kategorii dróg gminnych. 
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4. Wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie powołania biegłych w związku z prowadzonym 
postępowaniem o zamówienie publiczne na dostawę aparatury 
medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego (druk nr 4/WSP-AN/90). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący powołania 
biegłych, w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne na zadanie: 
„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie”. Biegłymi zostali dr n. med. Beata Wojnarska i lek. med. 
Marlena Mościcka. 
 

V.PION SKARBNIKA  
1. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie dot. 

zwiększenia planu budżetowego na wynagrodzenia (druk nr 1/SK/90). 
 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, dotyczący zwięszenia planu budżetowego  
na wynagrodzenia postanowił przeznaczyć 15.000 zł na bieżącą działalność 
ZSS w Gryfinie. Uchwała w tej sprawie jest zamieszczona w pkt 12 – (druk 
nr 12/SK/90). 
 

2. Informacja na temat Systemu Regionalnego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/SK/90). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat Systemu Regionalnego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

3. Pismo Urzędu Marszałkowskiego dot. aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 (druk nr 3/SK/90). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Urzędu Marszałkowskiego 
dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2015 i oczekuje wniosków od Skarbnika 
Powiatu, Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu oraz Sekretarza 
Powiatu, które będą mogły być przekazane władzom województwa 
zachodniopomorskiego po przedyskutowaniu na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady powaitu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 4/SK/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmineiu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2004. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z 
upływem roku 2004 (druk nr 5/SK/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie 
wygasają z upływem roku 2004. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/SK/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych 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 utworzenia środków specjalnych przy jednostkach 
budżetowych Powiatu Gryfińskiego. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z uływem 
roku 2004 (druk nr 7/SK/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie 
wygasają z upływem roku 2004. 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
brzmienie załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2004 r.  
pn. „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy 
inwestycyjne na 2004 r.” (druk 8/SK/90). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającej brzmienie załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2004 r. pn. „Limity wydatków budżetowych 
na wieloletnie programy inwestycyjne na 2004 r.” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej brzmienie załącznika nr 11 do uchwały budżetowej 
na 2004 r. pn. „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy 
inwestycyjne na 2004 r.” 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 
(druk 9/SK/90). 

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2004. Zmian dokonuje 
się w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu nr XX/255/2004 z dnia 
15.12.2004 r. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 10/SK/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu 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 jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2004. Zmian dokonuje 
się w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu nr XX/253/2004 z dnia 
15.12.2004 r. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 

układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 
(druk 11/SK/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2004. Zmian dokonuje 
się w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu nr XX/254/2004 z dnia 
15.12.2004 r. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2004 (druk nr 12/SK/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu 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 jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu 
gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2004. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 
- przesunięciem środków z rezerwy w kwocie 4.748 zł na remont dachu 

przy ul. Niepodległości 39 i ul. Szczecińskiej 21, 
- przeznaczeniem kwoty 7.000 zł dla PUP w Gryfinie na wyposażenia 

archiwum zakładowego, 
- przeznaczeniem 15.000 zł dla ZSS w Gryfinie na bieżącą działalność, 
- przeznaczeniem 2.400 zł dla SOSW w Chojnie na zakup zmywarek w 

związku z kompleksowym remontem kuchni, 
- wnioskiem dyrektora ZSP w Mieszkowicach o dokonanie zmian w planie 

wydatków budżetowych między rozdziałami (135.296 zł) 
- przesunięciem środków z PCPR na dofinansowanie zakupu samochodów 

dla jednostek organizacyjnych powiatu (134.000), 
- wnioskiem dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie o dokonanie zmian w planie 

wydatków budżetowych między rozdziałami (96.048 zł) 
- zarządzeniem wojewody zachodniopomorskiego przyznającym dotację 

powiatowi gryfińskiemu w kwocie 14.514 zł z przeznaczeniem na 
uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty 
Gryfińskiego na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 
1999 r. przez powiat nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 
powiatowe, 

- z uchwałą nr XIII/138/2004 Rady Powiatu z dnia 25.02.2004 r. w sprawie 
przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na 
ulicach powiatowych terenu miasta Gryfina oraz wnioskiem PZD o 
sfinansowanie tego zadania w roku 2004 na podstawie porozumienia z 
gminą Gryfino. Zmiana polega na przesunięciu środków w wysokości 
52.817 zł między wykonawcami tj. z PZD do Starostwa Powiatowego. 
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13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 
(druk 13/SK/90). 

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2004. Zmian dokonuje 
się w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu nr XX/252/2004 z dnia 
15.12.2004 r. 
 
14. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 

w/s ubezpieczenia nowo zakupionych 7 szt. samochodowych FORD 
TRANSIT do przewozu osób (druk nr 14/SK/90). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Spraw Obywatelskich, dotyczący konieczności ubezpieczenia 
nowo zakupionych 7 szt. Samochodów FORD Transit do przewozu osób  
dla jednostek organizacyjnych powiatu. 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi na 2005 rok” (druk nr 1/SE/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok”. 
 
2. Akceptacja oferty Agencji Konsultingowo – Marketingowej 

„CONMAR” w sprawie opracownia Studium Wykonalności 
pn.”Budowa społeczeństwa informacyjnego na ternie Powiatu 
Gryfińskiego” (druk nr 2/SE/90).    

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący akceptacji oferty 
Agencji Konsultingowo – Marketingowej „CONMAR” na opracowanie 
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studium wykonalności do wniosku pn. ”Budowa społeczeństwa 
informacyjnego na terenie powiatu gryfińskiego”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
odpowiedzialnego za realizację i rozliczenie projektu oraz ustalenia 
dysponenta środków projektu „Budowa  drogi Bartkowo – Gajki” (druk 
nr 3/SE/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia 
odpowiedzialnego za realizację i rozliczenie projektu oraz ustalenia dysponenta środków projektu „Budowa  
drogi Bartkowo – Gajki”  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia 
odpowiedzialnego za realizację i rozliczenie projektu oraz ustalenie 
dysponenta środków projektu „Budowa drogi Bartkowo – Gajki”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyznaczenia 

dysponenta środków EFS przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla 
studentów (druk nr 4/SE/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia dysponenta 
środków EFS przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla studentów w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośne podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia 
dysponenta środków z EFS przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla 
studentów. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

dysponentów środków z EFS przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (druk nr 5/SE/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia dysponentów 
środków z EFS przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
       Zarząd jednogłośne podjął uchwałę w sprawie ustalenia dysponentów 
środków z EFS przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
odpowiedzialnego za realizację, rozliczenie projektów oraz ustalenia 
dysponenta środków projektów pod nazwą: Szpitala Powiatowego w 
Gryfinie – budowa windy oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie – zakup 
aparatury medycznej i sprzętu (druk nr 6/SE/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia 
odpowiedzialnego za realizację, rozliczenie projektów oraz ustalenia dysponenta środków projektów pod nazwą: 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie – zakup aparatury 
medycznej i sprzętu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
       Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia 
odpowiedzialnego za realizację i rozliczenie projektów oraz ustalenie 
dysponenta środków projektów pod nazwą „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy” oraz „Szpital Powiatowy w 
Gryfinie – zakup aparatury medycznej i sprzętu”. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyznaczenia 

członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umów z Wojewodą 
Zachodniopomorskim o dofinansowanie ze środków ZPORR projektów 
realizowanych przez Powiat Gryfiński (druk nr 7/SE/90). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umów z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie ze 
środków ZPORR projektów realizowanych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyznaczenia członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umów z wojewodą 
zachodniopomorskim o dofinansowanie ze środków ZPORR projektów 
realizowanych przez powiat gryfiński.  

 
8. Omówienie projektu pisma adresowanego do Burmistrz Miasta i Gminy 

Gryfino dotyczące ponownego wezwania do przekazania dotacji na 
realizację projektu pn.”Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie – 
Budowa windy” oraz projektu pn.”Szpital Powiatowy w Gryfinie – 
zakup aparatury medycznej i sprzętu” (druk nr 8/SE/90). 
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Zarząd zapoznał się z pismem skierowanym do Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino – H. Piłata w sprawie ponownego wezwania do 
przekazania dotacji na realizację projektów pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy” oraz „ Szpitala Powiatowy  
w Gryfinie – zakup aparatury medycznej i sprzętu”.  
  

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   _________________ 


