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Protokół nr 93/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 stycznia 2005 r. w godzinach od 1300 do 1530 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. Na wniosek Etatowego Członka Zarządu –Adama Nycza, Zarząd postanowił rozpatrzyć 
jako pierwsze punkty, które zawarte są w pionie Etatowego Członka Zarządu. 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał.  
nr 2). 

3. Po wprowadzeniu poprawek Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły: Nr 90/II/2004 z dnia 
22 grudnia 2004 r., Nr 91/II/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. oraz  92/II/2004 z dnia  
31 grudnia 2004 r.   

 

II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Omówienie propozycji przekazania w użyczenie Placu Wolności  
w Moryniu – Gminie Moryń oraz propozycji przekazania w użyczenie  
ul. Klasztornej i ul. Malarskiej w Chojnie – Gminie Chojna. 

 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz przedstawił zebranym sprawę 
dotyczącą propozycji przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu – 
gminie Moryń. Poinformował, że przekazanie w użyczenie Placu Wolności  
w Moryniu związane jest z chęcią złożenia do ZPORR-u wniosku  
o dofinansowanie projektu rewitalizacji tego Placu. Termin składania wniosków 
upływa w dniu 14 stycznia 2005 r. Podobnie wygląda sprawa przekazania w 
użyczenie ul. Klasztornej i ul. Malarskiej w Chojnie – Gminie Chojna.    

Burmistrz Morynia – Jan Maranda obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
zabierając głos, stwierdził  że dopiero 29 grudnia 2004 r. otrzymał do 
wiadomości pismo z Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu 
Marszałkowskiego, w którym stwierdza się, że beneficjentem środków na 
rewitalizację może być tylko gmina lub miasto na prawach powiatu, zatem 
Powiat Gryfiński mimo, że jest właścicielem i zarządcą Placu Wolności nie 
może skutecznie aplikować o środki z funduszy ZPORR. Zrobić to może , 
natomiast Gmina Moryń. Podkreślił, że informacja otrzymana tak późno może 
doprowadzić do tego, że wniosek o dofinansowanie może zostać nie złożony.     

Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre, stwierdziła że w myśl 
dokumentów odnoszących się do zasad składania wniosków na rewitalizację to 
mogą być one składane przez gminy przy ewentualnym współudziale innych 
podmiotów. Zaznaczyła, że powiat gryfiński wyraża chęć współudziału  
w realizacji zadań związanych z rewitalizacją Placu Wolności w Moryniu  
i ul. Klasztornej oraz Malarskiej w Chojnie.   
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Pan Ryszard Dziok – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśnił, że 
procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji na remont Placu Wolności 
znaczenie się wydłużyła, gdyż brak było oferentów. Ponadto powiat nie może 
być partnerem do składania wniosku na rewitalizację. Wiedzę te posiadamy  
od września ubiegłego roku.  

Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre, stwierdziła że w związku  
z tym iż jedynie gmina może składać wnioski o rewitalizację, to my jako powiat 
powinniśmy uregulować wszelkie kwestie prawne czyli przekazać w użyczenie 
gminie Moryń Plac Wolności, a gminie Chojna ul Klasztorną i ul. Malarską. 
Stwierdziła również, że jeżeli nie byłby złożony wniosek o rewitalizację to 
można będzie wyremontować sam plac w ramach robót drogowych.  

Dyrektor Dziok odczytał treść projektu porozumienia w sprawie przekazania 
w użyczenie gminie Moryń Placu Wolności na 7 lat, a w gminie Chojna  
(ul. Klasztorna i ul. Malarska) na 10 lat. Zaznaczył, że istotnym punktem jest 
punkt 6, który mówi, że porozumienie wchodzi w życie pod warunkiem 
podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przekazania przedmiotu 
użyczenie oraz akceptacji całości porozumienia i podjęcia przez Radę Miejską w 
Moryniu oraz w Chojnie uchwały w sprawie przejęcia przedmiotu w użyczenie.   
 Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie 
przekazania w użyczenie gminie Moryń Placu Wolności na okres 7 lat pod 
warunkiem podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Radę Powiatu w 
Gryfinie.  
 Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie 
przekazania w użyczenie gminie Chojna ul. Klasztornej i ul. Malarskiej an 
10 lat. 
 Upoważnionymi przez Zarząd do podpisania w/w umów zostali 
Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre oraz Etatowy Członek 
Zarządu – Adam Nycz. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dotyczący zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na nadzór 
inwestorski nad rozbudową szpitala powiatowego – budowa windy (druk 
nr 1/WSP-AN/93). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący zatwierdzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne 
na nadzór inwestorski nad rozbudową szpitala powiatowego – budowa 
windy. 
 

3. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup wraz 
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z dostawą aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/93). 

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup wraz z 
dostawą aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dotyczący zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na 
adaptację pomieszczeń internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. 
Łużyckiej (druk nr 3/WSP-AN/93). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący zlecenia wykonania 
dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń internatu przy ZSP 
Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej.  
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne 
na : „Nadzór inwestorski nad rozbudową Szpitala Powiatowego w 
Gryfinie” (druk nr 4/WSP-AN/93). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na : „Nadzór 
inwestorski nad rozbudową 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 przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na : „Nadzór inwestorski nad rozbudową Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie”.   
 

6. Pismo PZD dotyczące udzielenia dyrektorowi PZD upoważnienia 
szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrożeniem i realizacją 
projektu ZPORR „Budowa drogi powiatowej Włetyń – Gajki, przejście 
przez m. Bartkowo” (druk nr 5/WSP-AN/93). 

 

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dyrektorowi PZD upoważnienia 
szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrożeniem i realizacją 
projektu ZPORR „Budowa drogi powiatowej Włetyń – Gajki, przejście 
przez m. Bartkowo” w zakresie: 

- przeprowadzenia procedury przetargowej, 
- realizacji robót, 
- przeprowadzenia odbioru i rozliczenia robót, 
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- przygotowania i składania wymaganych informacji i sprawozdań 
związanych z realizacją. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
Zespołu do Spraw Koordynacji i realizacji zadania pod nazwą 
„Rewitalizacja obiektów na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie (druk nr 6/WSP-AN/93). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu do 
Spraw Koordynacji i realizacji zadania pod nazwą „Rewitalizacja obiektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw- 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Zespołu  
do Spraw Koordynacji i realizacji zadania pod nazwą „Rewitalizacja 
obiektów na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w 
Chojnie. 
 

III. PION STAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 
rok 2004 (druk nr 1/SP/93). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004 w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw- 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za rok 2004. 
 

2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące informacji z 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o otrzymaniu środków 
na wypłatę odsetek przysądzonych SPZZOZ-wi wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu (druk nr 2/SP/93). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem SPZZOZ w Gryfinie dotyczącym 
informacji od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o 
otrzymaniu środków na wypłatę odsetek przysądzonych SPZZOZ-wi w 
Gryfinie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. 
 

3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące odpowiedzi na pismo 
PAFL/401/XII/2004 Pomorskiej Agencji Finansowej w Likwidacji oraz 
informacji n/t zawarcia porozumienia z firmą REXOMED ze Szczecina 
w sprawie spłaty zadłużenia  (druk nr 3/SP/93). 
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Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
dotyczącym odpowiedzi na pismo PAFL/401/XII/2004 Pomorskiej Agencji 
Finansowej w Likwidacji oraz informacji n/t zawarcia porozumienia z 
firmą REXOMED ze Szczecina w sprawie spłaty zadłużenia.   
 

4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
- udzielenia z budżetu powiatu na 2005 rok  dotacji celowej dla SPZZOZ 

w Gryfinie 
- udzielenia dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie na realizację 

programu Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałanie Negatywnym 
Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej, 

- udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na częściowe 
pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ z lat ubiegłych (druk 
nr 4/SP/93). 

 

Zarząd po dyskusji i analizie w/w projektów uchwał Rady Powiatu w 
Gryfinie postanowił: 

1. przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia z budżetu powiatu na 2005 rok  dotacji celowej dla 
SPZZOZ w Gryfinie, 

2. przełożyć przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie na 
realizację programu Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałanie 
Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej (należy 
doprecywzować uzasadnienie), 

3. przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na 
częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ z lat 
ubiegłych. 

Odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącego udzielenia 
dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie na realizację programu 
Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałanie Negatywnym Zachowaniom 
Młodzieży Ponadgimnazjalnej, Zarząd polecił dyrektorowi SPZZOZ 
zawrzeć w projekcie tej uchwały uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Ponadto Zarząd polecił rozszerzyć we wszystkich projektach uchwał 
załączone uzasadnienia.  
 

IV. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji 

zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie 
(druk nr 1/WSP/93). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 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 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. Zarząd 
postanowił przedstawić w/w uchwałę radnym powiatu gryfińskiego jako 
materiał poglądowy.   
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa dotyczący propozycji rozdziału środków finansowych z PFOŚ 
i GW w Gryfinie w 2005 r. – zadanie „Edukacja ekologiczna oraz 
propagowanie działań proekologicznych – jednostki powiatowe i 
gminne” (druk nr 2/WSP/93). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył propozycje Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczące rozdziału środków 
finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. – zadanie „Edukacja 
ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – jednostki 
powiatowe i gminne”. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do programu 
naprawczego usług świadczonych przez DPS w Moryniu (druk nr 
3/WSP/93). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 
programu naprawczego usług świadczonych przez DPS w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do 
programu naprawczego usług świadczonych przez DPS w Moryniu. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 1/SK/93). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.   
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków 
budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 (druk nr 2/SK/93). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, 
których są dysponentami na rok 2005. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
na rok 2005 (druk nr 3/SK/93). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2005  w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych na rok 2005. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
4/SK/93). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu 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 zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfiński. 
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wygaszenia trwałego 

zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach, 
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na nieruchomości oznaczone nr działek 90 położoną w obrebie 3 miasta 
Moryń, nr 96 i 97/2 położone w obrebie 3 miasta Chojna (druk nr 1). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach, na nieruchomości 
oznaczone nr działek 90 położoną w obrebie 3 miasta Moryń, nr 96 i 97/2 położone w obrebie 3 miasta Chojna 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wygaszenia trwałego 
zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach, na 
nieruchomości oznaczone nr działek 90 położoną w obrebie 3 miasta 
Moryń, nr 96 i 97/2 położone w obrebie 3 miasta Chojna. 
 

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   _________________ 


