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Protokół nr 112/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 29 czerwca 2005 r. w godzinach od 1700 do 1800 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. (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
 

II. PION STAROSTY. 

1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s powołania Zespołu  
do spraw Restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk 
1/SP/112). 

  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia 
programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie ? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu 
restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu do 
spraw zaopiniowania planu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie ? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Zespołu  
do spraw zaopiniowania planu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert oraz warunków zlecania realizacji zadania (druk nr 
1/WSP/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia wyników 
otwartego konkursu ofert oraz warunków zlecania realizacji zadania w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników 
otwartego konkursu ofert oraz warunków zlecania realizacji zadania 
własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonego do 
realizacji w 2005 r. tj. prowadzenie 8 placówek opiekuńczo – 
wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.   
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia 
zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 2/WSP/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie wprowadzenia zmian do 
programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Pismo Starosty Powiatu Stargardzkiego w sprawie wydania opinii 

dotyczącej przekwalifikowania ulic powiatowych na drogi gminne 
miejskie (druk nr 1/WSP-AN/112). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Starosty Powiatu Stargardzkiego 
wydał pozytywną opinię dotycząca przekwalifikowania ulic powiatowych 
na drogi gminne miejskie.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wycofania wniosku o zwiększenie planu finansowego na 
2005 r. na zadanie dot. wykonania projektu pod nazwą: Rewitalizacja 
obiektów w SOS-W w Chojnie (druk nr 2/WSP-AN/112). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wycofania wniosku o zwiększenie 
planu finansowego na 2005 r. na zadanie dot. wykonania projektu pod 
nazwą: „Rewitalizacja obiektów w SOS-W w Chojnie”, który był 
rozpatrywany na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarządu Powiatu.  
 

3. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie dopuszczenia się przez 
jednego z wychowawców – nauczyciela naruszenia obowiązków i praw 
dziecka względem jednego z wychowanków (druk nr 3/WSP-AN/112). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SOS-W w Chojnie  
w sprawie dopuszczenia się przez jednego z wychowawców – nauczyciela 
naruszenia obowiązków i praw dziecka względem jednego z wychowanków. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia wykonania kosztorysu inwestorskiego, 
przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla inwestycji „Termomodernizacja dachu 
na budynku warsztatu ZSP Nr 2 w Chojnie” (druk nr 4/WSP-AN/112). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia wykonania 
kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji 
„Termomodernizacja dachu na budynku warsztatu ZSP Nr 2 w Chojnie”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia „Pracowni Projektowej Promat” 
rozszerzenia prac projektowych projektu termomodernizacji budynku 
sali ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/112). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia „Pracowni 
Projektowej Promat” rozszerzenia prac projektowych projektu 
termomodernizacji budynku sali ZSP Nr 2 w Gryfinie.   
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie 
publiczne na:  
a) „Remont budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby 

relokacji wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego”   

b) „Termodernizację dachu w budynku warsztatu w ZSP Nr 2  
w Chojnie” (druk nr 6/WSP-AN/112), 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Remont budynku 
internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby relokacji wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego” 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 „Remont budynku internatu w ZSP Nr 2  
w Gryfinie na potrzeby relokacji wydziałów Starostwa Powiatowego oraz 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego”. 
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Termodernizację 
dachu w budynku warsztatu w ZSP Nr 2 w Chojnie” 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 „Termodernizację dachu w budynku warsztatu 
w ZSP Nr 2 w Chojnie”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie akceptacji protokołów konieczności wraz z 
kosztorysami, dotyczącymi inwestycji: „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy” (druk nr 7/WSP-AN/112). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie akceptacji protokołów 
konieczności wraz z kosztorysami, dotyczącymi inwestycji: „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 

W budżecie powiatu gryfińskiego na 2005 r. zostało zaplanowane na 
wyżej wymienione zadanie 30.000 zł. Pozostała brakująca w wysokości 
55.000 zł + VAT będzie pochodziła z rezerwy ogólnej budżetu powiatu 
gryfińskiego na 2005 r.  
 

V. PION SKARBNIKA 
1. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
1/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 

2. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
2/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 



 5

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 

3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
3/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 

4. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
4/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 

5. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
5/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 

6. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
6/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 
7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
5/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 

8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005  (druk nr 
5/SK/112). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała jest konsekwencją 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie podjętej na sesji w dniu 29.06.2005 r. 
 

9. 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 9/SK/112).   

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa 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 – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2005. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z zarządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego na mocy, którego dokonano zmian w 
planie dotacji dla Powiatu Gryfińskiego na pomoc społeczną. 
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10.  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 9/SK/112).   

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa 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 – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2005. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z uchwałą Nr 
548/2005 w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na 2005 
r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli specjalności i form kształcenia, na które dofinansowywanie 
będzie dokonywane. Przeznaczona kwota na ten cel to 68.000 zł.   
 

11. 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 9/SK/112).   

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa 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 – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
    

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2005. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z 
rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym 
wprowadzono nową podziałkę klasyfikacyjną rozdział 750075- promocja 
jednostek samorządu terytorialnego.  
 

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 __________________ 


