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Protokół nr 102/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 marca 2005 r. w godzinach od 1100 do 1300 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 uzupełniony o: 
-  w PIONIE STAROSTY o punkt 5 „Informacja dotycząca wydzierżawienia 

pomieszczeń na prywatną praktykę lekarską” (druk nr 2/SP/102). 
- w PIONIE SEKRETARZA o punkt 1 „Skarga na działania Dyrektora PUP złożona 

do Starosty Gryfińskiego przez Pana Janusza Łyjaka – Prezesa Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Baniach (druk nr 1/SE/102). 

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd, powprowadzeniu poprawek, przyjął jednogłośnie protokół Nr 100/II/2005  

z 16 marca 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się) oraz protokół Nr 101/II/2005 z dnia 
21 marca 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

 

II. PION STAROSTY. 

1. Informacja dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s umów 
zawartych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z firmami 
transportowymi na przewozy pacjentów, badań diagnostycznych itp. 
(druk nr 1/SP/102). 

  

Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w/s umów przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie z firmami transportowymi na przewozy pacjentów, badań 
diagnostycznych itp.  

 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie do przygotowania informacji na temat tego czy istnieje, (jeżeli 
tak to, w jakiej wysokości) zadłużenie SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie wobec Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie. 
Informacja w/w ma być sporządzona wg stanu na dzień 31 marca 2005 r.  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że 19 kwietnia 2005 r. o godz. 
1600 odbędzie się Rada Społeczna SPZOZ Szpital Powiatowy  
o uczestnictwo, w której poprosiła wszystkich Członków Zarządu Powiatu 
w Gryfinie. 

      

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie (druk nr 2/SP/102). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdenia regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s 
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego 
(Histeroskop, Diaterrmia) (druk nr 3/SP/102). 

 

Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie w formie darowizny sprzętu 
medycznego (Histeroskop, Diatermia). 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania 
informacji na temat oferty cenowej w/w sprzętu u innych producentów  
i przedstawienia jej na Zarządzie Powiatu jako materiału poglądowego.  

 

4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie w 2004 r. 

 

Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w 2004 r. przyjął  
je i postanowił przekazać pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

5. Informacja dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
wydzierżawiania pomieszczeń na prywatną praktykę lekarską (druk nr 
4/SP/102). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w sprawie wydzierżawiania pomieszczeń na prywatną praktykę lekarską. 
Zarząd zobowiązał dyr. SPZOZ Szpital Powiatowy do wskazania, jaki 
sprzęt jest przedmiotem dzierżawy i jakie są jego koszty utrzymania  
np. gabinet USG. 

 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie przesunięcia terminu płatności raty rocznej za lokal 
mieszkalny przy ul. Flisaczej 4/3 w Gryfinie (druk nr 1/WSP/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie przesunięcia terminu płatności raty rocznej 
za lokal mieszkalny przy ul. Flisaczej 4/3 w Gryfinie o 30 dni. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaszenia 
trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą  
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w Baniach, nad nieruchomościami oznaczonymi numerami działek: 456 
obręb 2 m. Gryfino, 261,622,402 obręb 4 m. Gryfino, 45/1 obręb 3 m. 
Gryfino, 192 obręb 5 m. Gryfino (druk nr 2/WSP/102). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wygaszenia trwałego 
zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach, nad nieruchomościami oznaczonymi 
numerami działek: 456 obręb 2 m. Gryfino, 261,622,402 obręb 4 m. Gryfino, 45/1 obręb 3 m. Gryfino, 192 
obręb 5 m. Gryfino 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, nad 
nieruchomościami oznaczonymi numerami działek: nr 456 obręb 2 m. 
Gryfino, nr 261,622,402 obręb 4 m. Gryfino, nr 45/1 obręb 3 m. Gryfino,  
nr 192 obręb 5 m. Gryfino. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej  nr działki 236, 
położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją 
transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania w użytkowanie 
wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział  
w Szczecinie (druk nr 3/WSP/102). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej  nr działki 236, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją 
transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej 
ENEA S.A. Oddział w Szczecinie 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 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej   
nr działki 236, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją 
transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania w użytkowanie 
wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Szczecinie. 

Zarząd stwierdził, że warunkiem przekazania w/w nieruchomości jest 
przejęcie przez Grupę Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie 
wszelkich zobowiązań związanych z finansowaniem realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 
 

4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
wyrażenia  zgody na podział nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3, 
położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 
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zabudowanej budynkiem byłej Przychodni nr 1, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego celem wydzielenia odrębnej nieruchomości i jej 
sprzedaży (druk nr 4/WSP/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na podział 
nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3, położonej w obrębie 3, miasta 
Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 zabudowanej budynkiem byłej 
Przychodni nr 1, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego celem 
wydzielenia odrębnej nieruchomości i jej sprzedaży.  
  

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 

a) utworzenia Technikum Informatycznego w Mieszkowicach,  
b) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Gryfinie, 
c) utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Gryfinie, 
d) utworzenia Policelanej Szkoły Zawodowej w Mieszkowicach (druk nr 

1/WSP-AN/102). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie: 
a) utworzenia Technikum Informatycznego w Mieszkowicach,  
b) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Gryfinie, 
c) utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Gryfinie, 
d) utworzenia Policelanej Szkoły Zawodowej w Mieszkowicach w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie : 

a) utworzenia Technikum Informatycznego w Mieszkowicach,  
b) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Gryfinie, 
c) utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Gryfinie, 
d) utworzenia Policelanej Szkoły Zawodowej w Mieszkowicach 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia kosztorysu  na roboty zamienne  
w związku z modernizacją kuchni w SOS-W w Chojnie (druk nr 2/WSP-
AN/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia kosztorysu   
na roboty zamienne w związku z modernizacją kuchni w SOS-W  
w Chojnie.  
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Zarząd upoważnił do podpisania w/w kosztorysu Przewodniczącą 
Zarządu –Ewę De La Torre oraz Etatowego Członka Zarządu – Adama 
Nycz. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zakupu oprogramowania do komputerowego systemu naboru 
do szkół ponadgimnazjalnych OMIKRON 2.0 (druk nr 3/WSP-AN/102). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zakupu oprogramowania  
do komputerowego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
OMIKRON 2.0. 
 

VI. PION SKARBNIKA. 
1. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za rok 2004 r. 
 

Zarząd omówił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za rok 2004. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2004 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za rok 2004. 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi 

na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 
1/SE/102). 

 

Przewodnicząca Zarządu odczytała wszystkim Członkom Zarządu 
uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi  
na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.  

Odczytała również opinię prawną w sprawie skargi na działania Dyrektora 
PUP w Gryfinie sporządzoną przez radcę prawnego w/w urzędu oraz opinię 
prawną radców prawnych Starostwa Powiatowego.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
(opinią) Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.  
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
w sprawie zaproszenia na spotkanie, na którym będzie poruszany problem 
przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino  
na lata 2005 – 2006 i następne (druk nr 1/102). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Gminy Chojna w sprawie 
umożliwienia wglądu w protokoły, listy obecności oraz innej dokumentacji 
Powiatowej Rady Zatrudnienia (druk nr 2/102). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Gminy Chojna (druk  
nr 3/102) w sprawie przygotowania informacji na temat: 
1. kosztów działalności Zarządu Powiatu, 
2. ilości złożonych wniosków przez gminy do realizacji w ramach PFOŚ  

i GW w Gryfinie za rok 2003, 
3. czy i w jaki sposób gminy powiatu gryfińskiego oraz mieszkańcy zostali 

poinformowani o zasadach i możliwości aplikowania o środki z PFOŚ  
i GW w Gryfinie, 

4. kosztów administracji PZD za rok 2004 lub 2003 oraz za rok 2001, 
5. wykazy sprzętu do zimowego utrzymania dróg jakimi dysponuje firma 

HEMAR AGRO Mirowo.  
 

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 __________________ 


