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Protokół nr 104/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 maja 2005 r. w godzinach od 800 do 1000 odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego 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. Nieobecni- usprawiedliwieni – Etatowy Członek Zarządu – Pan Adam Nycz oraz 
Skarbnik Powiatu – Pani Lilianna Ochmańska (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony o: 
-  w PIONIE STAROSTY:  

a) Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 

b) Ponowne rozpatrzenie informacji Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych na temat ustaleń podjętych na posiedzeniu Zespołu  
do spraw koordynacji i realizacji zadania pod nazwą: „Rewitalizacja obiektów  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie”. 

-  w PIONIE WICESTAROSTY: 
a) Pismo uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z prośbą o wsparcie  

w działaniach mających na celu znalezienie nowego budynku na potrzeby 
warsztatów (druk nr 11/WSP/103). 

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd po wprowadzeniu poprawek, przyjął jednogłośnie protokół Nr 103/II/2005  

z 20 kwietnia 2005 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się)  
 

II. PION STAROSTY. 

1. Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 

  

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przywitała przybyłych na 
posiedzenie gości – Panią Barbarę Turkiewicz – dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie, Panią Beatę Dróżdż – inspektora w Wydziale Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej, Pana Arkadiusza Polewkę – projektanta windy 
w Szpitalu Powiatowym oraz Józefa Siwka – Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wyjaśniła, że obecność w/w gości na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu jest wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z 
budową windy, a konkretnie wprowadzonych rozwiązań związanych  
z podjazdem do windy.  
Projektant windy – Arkadiusz Polewka na początku powiedział, że przy 
projektowaniu wind w obiektach służby zdrowia trzeba kierować się 3 
zasadami. Pierwsza z nich mówi, że przy projektowaniu budowy wind w takich 
obiektach należy brać pod uwagę funkcjonalną zmianę już istniejącej 
infrastruktury. Druga z nich mówi, że należy brać łatwą adaptację pomieszczeń, 
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zaś trzecia, by była możliowść rozbudowy takiego obiektu lub zburzenia jego 
części, który może okazać się zbędny.  
Podkreślił, że przy projektowaniu windy w gryfińskim szpitalu trzeba było 
wziąć pod uwagę 2 aspekty. Po pierwsze jest on objęty ochroną konserwatora 
budynków, gdyż jest zabytkiem i jego struktura techniczna jest na dzisiejsze 
czasy przestarzała. Ponadto budynek ten jest średnio wysokim pod względem 
przepisów ochrony ppoż. W związku z tym warunkuje i ogranicza zastosowanie 
pewnych rozwiązań, które możnaby było wprowadzić.  
Powiedział, że przed przystąpieniem do stworzenia koncepcji, która została 
przedstawiona inwestorowi, przygotowano studium uwarunkowań. Miało ono 
na celu wykazanie możliwości: 
1. dobudowy windy, 
2. rozwoju infrastruktury szpitala w przyszłości.    
Wnioski z tego studium były następujące: 
1. w przypadku budowy windy od strony wschodniej to istnieje konieczność 

dobudowy windy, która nie zasłaniałaby istniejącej klatki schodowej. 
Przepisy ppoż. zabraniają tego typu inwestycji. 

2. aby, szpital mógł spełniać pewne wymogi to musi posiadać 2 windy. Ponadto 
jeżeli Straż Pożarna warunkuje postawienie takiej windy nie przed szczytem 
takiego budynku lub w odległości 8 m. to należy wtedy znaleźć inne 
rozwiązanie.  

Następnie powiedział, że ta winda wraz wejściem jest realizowana dla chorych 
leżących. Należy je projektować tak, aby nie było ono budowane w wejściu 
głównym. Również podjazd winien być tak zaprojektowany, aby była 
możliwość jego obudowania lub zadaszenia. Ponadto tak należy lokalizować 
wejście do windy, aby było w pobliżu izby przyjęć i nie krzyżowało się z 
drogami komunikacji ogólnej. 
Projektant następnie omówił rozwiązania jakie zostały wprowadzone przy 
projektowaniu windy w budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Powiedział, 
że wejście do windy zostało zaprojektowane jako wejście obudowane w 
odległości uzgodnionej ze Strażą Pożarną. Poza tym winda jest tak 
zaprojektowana, aby w przyszłości można było dobudować jeszcze jedną windę 
– symetryczną do tej budowanej.  
Usytuownie tej windy jest tak zaprojektowane, aby drogi którymi będzie 
odbywał się transport pacjentów nie krzyżowały się z drogami ogólnymi. 
Ponadto przy projektowaniu windy wzięto pod uwagę ewentualną rozbudowę 
szpitala oraz przepisy ppoż., które trzeba było spełnić przy realizacji rozbudowy 
szpitala.  
Zaznaczył również, że jeżeli chodzi o układ podejścia do windy to został on 
skonsultowany z konserwatorem budynków.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła o wyjaśnienie kwestii 
podjazdu karetek do miejsca, w którym miałby się odbywać 
przetransportowywanie pacjentów do windy. 



 3

Projektant windy – Arkadiusz Polewka powiedział, że w tej chwili układ jest 
taki, że jest możliwość dostania się do miejsca obudowanej przestrzeni dla 
chorych leżących poprzez wejście od strony północnej i południowej 
jednocześnie dwóch karetek.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła projektanta oraz 
dyrketora Szpitala Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji, 
Remontów i Zamówień Publicznych o napisanie informacji mówiącej, że 
wszystko jest wykonywane zgodnie z prawem. Wyjaśniła, że taka informacja 
jest potrzebna dla przecięcia wszelkich plotek i spekulacji krążących na ten 
temat w różnych środowiskach.  

  

Zarząd przyjął informację przedstawioną przez projektanta windy  
na temat przebiegu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 

 

2. Ponowne rozpatrzenie informacji Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat ustaleń podjętych  
na posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji i realizacji zadania pod 
nazwą: „Rewitalizacja obiektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie”. 

 

Zarząd wysłuchał informacji Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat ustaleń podjętych na 
posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji i realizacji zadania pod nazwą: 
„Rewitalizacja obiektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie”, który zaznaczył, iż brak jest ok. 100.000,00 zł 
na sfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej.  

Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych przygotowanie wraz z Wydziałem Finansowo - 
Księgowym odpowiedniego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, w 
której będzie zawarta kwota (ok. 100.000,00 zł) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji pn.: 
„Rewitalizacja obiektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Chojnie”.  

Zarząd uznał, że brakująca kwota 100.000,00 zł będzie pochodzić  
z wolnych środków na rachunku bankowym.  
 

3. Pismo firmy „Jatex-Finanse” w sprawie wyrażenia gotowości  
do zawarcia umowy ugody na spłatę zobowiązań SPZZOZ wobec w/w 
firmy  (druk nr 1/SP/104). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo firmy „Jatex-Finanse” w sprawie 
wyrażenia gotowości do zawarcia umowy ugody na spłatę zobowiązań 
SPZZOZ wobec w/w firmy. 
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Zarząd zapoznał się z projektem odpowiedzi na w/w pismo i zobowiązał 
dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do wystosowania go jako odpowiedzi  
na pismo firmy „Jatex-Finanse”.  
 

4. Pismo Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Andreckiego dot. realizacji 
umowy z Bemo Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 
2/SP/104). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Kancelarii Radcy Prawnego Macieja 
Andreckiego dotyczącym realizacji umowy z Bemo Motors Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu.  

Zarząd postanowił zasięgnąć opinii prawnej na temat tego czy jest 
możliwe – w drodze umowy – dokonania potrąceń zobowiązań 
wymagalnych i tych, które powstaną w przyszłości. 
 

5. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie przyjęcia projektu 
pisma będącego odpowiedzią na pismo Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 
(druk nr 3/SP/104).  

 

Zarząd przyjął projekt pisma dyrektora SPZZOZ w Gryfinie będące 
odpowiedzią na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Pismo dyrektora AR i MR o podjęcie działań zachęcających jak 

największą liczbę producentów rolnych, do szybkiego złożenia wniosków 
o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych (druk nr 1/WSP/104). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora AR i MR o podjęcie działań 
zachęcających jak największą liczbę producentów rolnych, do szybkiego 
złożenia wniosków o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.  
 

2. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca kontroli 
problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju 
(druk nr 2/WSP/104). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotyczącą kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka  
w Trzcińsku – Zdroju. 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w najbliższym czasie 
zostanie uruchomiony w ramach kontraktu wojewódzkiego program, 
dotyczący standaryzacji Domów Pomocy Społecznej.  

Zarząd stwierdził, że będzie na bieżąco monitorował kwestię ubiegania 
się o środki z kontraktu wojewódzkiego na program standaryzacji DPS-ów.  
 



 5

3. Informacja na temat kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/WSP/104). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację na temat kontroli 
problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – 
Zdroju.  
 

4. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie przedłużenia umowy  
o pracę Pani Elżbiecie Antkowicz dyrektorowi DPS w Nowym 
Czarnowie (druk nr 4/WSP/104). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w 
sprawie przedłużenia umowy o pracę Pani Elżbiecie Antkowicz – 
dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie. 

Umowa o pracę została przedłużona na okres 3 lat tj. do 30.06.2008 r. 
 

5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3 
położonej w obrębie miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem byłej Przychodni nr 1, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/104). 

 

Zarząd zapoznał się z propozycją przedstawioną przez p.o. Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podziału 
nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3 położonej w obrębie miasta 
Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem byłej 
Przychodni nr 1, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi w/w propozycji, Zarząd 
zobowiązał p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
do przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu jeszcze raz 
propozycji na podział w/w nieruchomości. 
 

6. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 82/4 stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie Pana Krzysztofa Sobczaka w sprawie 
przeprowadzenia remontu w celu zlikwidowania zapachu chemicznego 
(druk nr 6/WSP/104). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s najmu lokalu mieszkalnego przy ul. 
Łużyckiej 82/4 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Pana Krzysztofa Sobczaka 
w sprawie przeprowadzenia remontu w celu zlikwidowania zapachu 
chemicznego postanowił: 
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a) wyrazić zgodę na dokonanie wymiany podłogi tj. desek, płyty wiórowej, 
płytek PCV i paneli w całym lokalu mieszkalnym, 

b) nie wyrazić zgody na zbicie tynków ze ścian i sufitów. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej 
własność powiatu gryfińskiego  (druk nr 7/WSP/104). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność powiatu gryfińskiego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
Przeciw – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność powiatu 
gryfińskiego. 

 

8. Podpisanie aneksów w sprawie zmiany wysokości miesięcznego kosztu 
utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (druk nr 
8/WSP/104). 

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksów w sprawie zmiany 
wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo 
– wychowawczej. 

Zarząd upoważnił do podpisania w/w aneksów Przewodniczącą Zarządu 
– Ewę De La Torre oraz Członka Zarządu – Józefa Rucińskiego. 
 

9. Podpisanie aneksów w sprawie zmiany wysokości średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w 2005 r. (Domy Dziecka w 
Binowie, Trzcińsku – Zdroju i ”AGATOS” w Gardnie) (druk 
9/WSP/104). 
 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksów w sprawie zmiany 

wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w 2005 r. 
(Domy Dziecka w Binowie, Trzcińsku – Zdroju i ”AGATOS” w Gardnie). 

Do podpisania w/w aneksów Zarząd upoważnił Przewodniczącą Zarządu 
– Ewę De La Torre oraz Członka Zarządu – Józefa Rucińskiego. 

  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
geodezyjnym Osinów Dolny o łącznej powierzchni 6,6235 ha (druk nr 
10/WSP/104). 
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Przewodniacząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Osinów 
Dolny o łącznej powierzchni 6,6235 ha w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Osinów Dolny o łącznej powierzchni 
6,6235 ha. 
 

11. Pismo uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z prośbą o wsparcie 
w działaniach mających na celu znalezienie nowego budynku na 
potrzeby warsztatów (druk nr 11/WSP/103). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z prośbą o wsparcie w działaniach mających na celu znalezienie 
nowego budynku na potrzeby warsztatów.  

Zarząd wyraził przekonanie, że należy wesprzeć działania Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, w rozwiązaniu 
problemu funkcjonowania WTZ w budynku, którego umowa dzierżawy 
kończy się z dniem 31 grudnia 2006 r. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  
Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r.  
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk nr 1/WSP-
AN/104). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych  
im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  
Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w 
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sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy (druk nr 2/WSP-AN/104). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
o zmianie uchwały Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
o zmianie uchwały Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych  
im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  
Nr XXVIII/349/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w 
sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 3/WSP-
AN/104). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
o zmianie uchwały Nr XXVIII/349/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
o zmianie uchwały Nr XXVIII/349/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych  
w Gryfinie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zapłaty firmie „CALESCO” Sp. z o.o.  
za naprawę wentylatorów w kotłowni w ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 
4/WSP-AN/104). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zapłaty firmie „CALESCO” 
Sp. z o.o. za naprawę wentylatorów w kotłowni w ZSP Nr 2 w Chojnie. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu 
pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk 
nr 5/WSP-AN/104). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie 
wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9  
w Gryfinie.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania wtórnika przez 
sc. „GEODEZJA” Helena i Michał Kaznocha, niezbędnego  
do sporządzenia dokumentacji projektowej na realizację inwestycji  
pn. „Termomodernizacja obiektów powiatowych – modernizacja węzła 
cieplnego i wymiana przyłącza cieplnego Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
(druk nr 6/WSP-AN/104).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie 
wykonania wtórnika przez sc. „GEODEZJA” Helena i Michał Kaznocha, 
niezbędnego do sporządzenia dokumentacji projektowej na realizację 
inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów powiatowych – modernizacja 
węzła cieplnego i wymiana przyłącza cieplnego Szpital Powiatowy  
w Gryfinie”. 
 

VI. PION SKARBNIKA. 
1. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

sporządzonego na dzień 31.12.2004 r. oraz zapoznanie się z bilansem 
jednostki budżetowej – Starostwo Powiatowe (druk nr 1/SK/104). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za zatwierdzeniem bilansu z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2004 r. ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego, 
który został sporządzony na dzień 31.12.2004 r. 

Zarząd zapoznał się z bilansem jednostki budżetowej – Starostwo 
Powiatowe. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005 (druk nr 2/SK/104). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005. Przedmiotowe zmiany dokonane zostały w związku z: 
1. pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu wniosku PUP w 

Gryfinie na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego dotyczącego 
projektów realizowanych przez PUP w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO 
Rozwój Zasobów Ludzkich. Środki w wysokości 22.000 zł przeznacza się 
z rezerwy ogólnej budżetu. 

2. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie 
zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu oświata  
i wychowanie. Kwota 3.657 zł, 

3. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych  
w ramach działu oświata i wychowanie (kwota 9.498 zł).   

 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Zarząd stwierdził, że w związku z nieobecnością dwóch członków 
Zarządu – Józefa Rucińskiego oraz Adama Nycza, oświadczenia woli  
do czasu powrotu jednego z nich ze zwolnienia, będą składać wraz  
z Przewodniczącą Zarządu, Członek Zarządu – Danuta Bus lub Członek 
Zarządu – Bronisław Sakowski.   

 

Sekretarz Powiatu – Jerzy Herwart poinformował o rozwoju sprawy 
Pana Kazimierza Kunisza – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Chojnie, który został skazany prawomocnym wyrokiem z art. 178 
Kodeksu Karnego. W związku z tym, że Karta Nauczyciela mówi, iż w 
przypadku popełnienia umyślnego przestępstwa i skazania za nie wyrokiem 
prawomocnym, wygasa stosunek pracy po otrzymaniu prawomocnego 
wyroku przez pracodawcę Zarząd Powiatu powinien podjąć uchwałę 
deklaratywną o rozwiązaniu stosunku pracy. 
 

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 __________________ 


