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Protokół nr 105/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 maja 2005 r. w godzinach od 1200 do 1330 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 – Wicestarosta – Józef Ruciński oraz Etatowy 
Członek Zarządu – Pan Adam Nycz (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd po wprowadzeniu poprawek, przyjął jednogłośnie protokół Nr 104/II/2005  

z 6 maja 2005 r. (3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się)  
 

II. PION STAROSTY. 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie 
zwiększenia budżetu na 2005 r. (pochodne od dodatków do wynagrodzeń 
pracowników publicznych służb zatrudnienia) (druk nr 1/SP/105). 

  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 r. (pochodne  
od dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb 
zatrudnienia) postanowił: 
1. negatywnie rozpatrzyć wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 
2. przekazać wniosek z powrotem Dyrektorowi PUP w celu jego 

uzupełnienia. Wniosek ma być skonstruowany w oparciu  
o Rozporządzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem okresu 
przyznawania dodatków oraz momentu, od którego można przyznawać  
te dodatki – nie dłużej niż do końca roku budżetowego. 

 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia 

konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu 
pomocy społecznej przeznaczonego do realizacji w 2005 r. – prowadzenie 
8 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym (druk nr 1/WSP/105). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia 
konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonego  
do realizacji w 2005 r. – prowadzenie 8 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu 
ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej 
przeznaczonego do realizacji w 2005 r. – prowadzenie 8 placówek 
opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
programu naprawczego placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom 
Dziecka w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 2/WSP/105). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia 
programu naprawczego placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku - Zdroju  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
naprawczego placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka  
w Trzcińsku – Zdroju. 
 

3. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca nowych wzorów 
formularzy oferty, umowy i sprawozdania dotyczących, realizacji 
zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej (druk nr 3/WSP/105). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotyczącą nowych wzorów formularzy oferty, umowy i sprawozdania, 
realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
harmonogramu i trybu przekazania zadania: Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu organizacjom 
pozarządowym (druk nr 4/WSP/105).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie harmonogramu  
i trybu przekazania zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu 
organizacjom pozarządowym w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie harmonogramu i trybu 
przekazania zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i w Moryniu organizacjom pozarządowym.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany  
w składzie Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu 
w Gryfinie Nr 529/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. (druk nr 1/WSP-
AN/105). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu w sprawie zmiany  
w składzie Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 529/2005 z dnia 20 
kwietnia 2005 r.  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób. 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany w składzie 
Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie  
Nr 529/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
 

2. Pismo Wójta Gminy Banie w sprawie deklaracji w partycypacji kosztów 
remontu chodnika w m. Swobnica (druk nr 2/WSP-AN/105). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wójta Gminy Banie w sprawie 
deklaracji w partycypacji kosztów remontu chodnika w m. Swobnica  
i postanowił przekazać je Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie. 
 

V. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Chojnie (druk nr 1/SE/105). 

 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 
2005 r. zostanie doręczone wypowiedzenie z pracy obecnemu dyrektorowi 
Kazimierzowi Kuniszowi w związku ze skazaniem go za popełnienie 
przestępstwa umyślnego z art.178 a Kodeksu Karnego. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.  

Pełnienie obowiązków dyrektora w w/w placówce powierzono pani 
Małgorzacie Ryss. 
 

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 __________________ 


