
Protokół nr 117/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 3 sierpnia 2005 r. w godzinach 1400 - 1600 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 

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. Nieobecna Danuta Bus – Członek Zarządu. (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony o: 
- w PIONIE SEKRETARZA punkt 3 „Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w spawie 
zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.XII.2002 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
- w PIONIE SEKRETARZA punkt 4 „Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w spawie 
ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumenta”. 

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

1. W trakcie posiedzenia, Zarząd zapoznał się ze stanem realizacji nowej 
inwestycji drogi powiatowej Wełtyń-Gajki (przejście przez 
miejscowość Bartkowo) realizowanej przy udziale funduszy ZPORR. 
Następnie Zarząd odwiedził wszystkie drogi i ulice powiatowe,  
co, do których są plany zmiany kategorii z powiatowych na drogi 
gminne, a także w Czepinie, aby dokonać przeglądu stanu drogi  
po remoncie realizowanym na wniosek radnych powiatu.  
W wyjazdowej części posiedzenia Zarządu udział wzięli: Poseł na Sejm 
RP - Wojciech Długoborski, Ewa De La Torre, Adam Nycz, Józef 
Ruciński, Radna Powiatu Wanda Kmieciak, Sekretarz Powiatu - Jerzy 
Herwart, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie - Andrzej Szyszka. 

 

II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Przedstawienie kosztorysu w zakresie relokacji PCPR, Wydziału 

Transportu i Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i PINB do budynku na ul. Łużyckiej w Gryfinie - Naczelnik Wydziału 
Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych. 

 

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef 
Siwek przedstawił kosztorys remontu I etapu prac w zakresie relokacji 
stanowiący zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zapytał, czy istnieje możliwość 
zabezpieczenia w obecnym budżecie środków na w/w cel, uwzględniając  
fakt, że Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
posiada 50 % wymaganej kwoty – jako dysponent środków budżetowych w tym 
zakresie. 
 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zaproponowała wprowadzenie  
do budżetu tego roku środków ze sprzedaży działek znajdujących się przy 
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Szkole Specjalnej w Gryfinie, w wysokości około 100.000 zł, a resztę około 
240.000 zł przekazać z nadwyżki kasowej z wolnych środków z 2004 roku. 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torze zaproponowała przygotowanie 
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia nadwyżki na w/w cel 
oraz uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykorzystania rezerwy budżetowej. 
Przewodnicząca zwróciła się do Wicestarosty Gryfińskiego i Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych o wspólne ustalenie 
harmonogramu działań związanych z procedurą sprzedaży nieruchomości 
znajdujących się na ul. Flisaczej i ul. Szczecińskiej tak, aby była ona 
dopasowana do terminu wykonania robót na ul. Łużyckiej. 
 

III. PION STAROSTY. 
1. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
(druk nr 1/SP/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 
 

2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. zatwierdzenia projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia kierunków 
restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w zakresie 
lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego (druk nr 2/SP/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w zakresie 
lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w zakresie lecznictwa zamkniętego  
i ambulatoryjnego. Jednakże Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony 
Zdrowia do zmiany, rozszerzenia uzasadnienia do projektu uchwały, które 
wymaga opisania sytuacji szpitala powiatowego w Gryfinie zamiast opisu 
ogólnego szpitali w Polsce. 

Przewodnicząca przypomniała nałożone na Koordynatora Ochrony 
Zdrowia zobowiązanie do przygotowania kalendarium wydarzeń 
związanych ze szpitalem punkt po punkcie od momentu całkowitego jego 
oddłużenia w 2001 roku do dnia sesji Rady Powiatu w Gryfinie  
tj. 17.08.2005 r.  
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3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. zatwierdzenia projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu i zasad 
postępowania SPZOZ przy zbyciu i wynajęciu majątku trwałego 
zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 3/SP/117). 
 

Zarząd nie podjął decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu i zasad postępowania SPZOZ 
przy zbyciu i wynajęciu majątku trwałego zakładów. Wniosek został 
przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu, na którym zostanie ponownie 
przedyskutowany i rozpatrzony. 

 

4. Umowa przedwstępna pomiędzy Powiatem Gryfińskim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a NZOZ „Intermed”  
Sp. z o.o. (druk nr 4/SP/117). 

 

Zarząd zaakceptował jednogłośnie umowę przedwstępną pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a NZOZ 
„Intermed” Sp. z o.o. (należy dołączyć opinię prawną oraz uzupełnić 
parafkę Radcy Prawnego i sporządzającego umowę – odpowiedzialnym 
uczyniono Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia).  
 

5. Zapoznanie się z rozliczeniem na dzień 30 czerwca 2005 r. przyznanej 
dotacji celowej na realizację programu „Profilaktyka uzależnień oraz 
przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży 
ponadgimnazjalnej” – przygotowane przez Dyrektora SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 5/SP/117). 

 

Zarząd zapoznał się z rozliczeniem na dzień 30 czerwca 2005 r. 
przyznanej dotacji celowej na realizację programu „Profilaktyka 
uzależnień oraz przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży 
ponadgimnazjalnej” przygotowanym przez Dyrektora SPZZOZ  
w Gryfinie. 
 

6. Zapoznanie się z rozliczeniem na dzień 30 czerwca 2005 r. przyznanej 
dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego  
z lat poprzednich - przygotowane przez Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 6/SP/117). 

 

 Zarząd zapoznał się z rozliczeniem na dzień 30 czerwca 2005 r. 
przyznanej dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego z lat poprzednich przygotowanym przez Dyrektora SPZZOZ 
w Gryfinie. 
 

IV. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dofinansowania 

działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej (druk nr 
1/WSP/117). 
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 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie dofinansowania działalności bieżącej ośrodka interwencji 
kryzysowej. Uzasadnieniem jest brak możliwości wskazania środków,  
z których mógłby być obecnie dofinansowany w/w program. 
 

2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dofinansowania 
bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (druk nr 
2/WSP/117). 

 
 Odnośnie wniosku Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie 
dofinansowania bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Zarząd postanowił: 
- zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

o określenie wysokości zobowiązań Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie za media, 

- poinformować Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych o tym,  
że rozpatrzeniu przez Zarząd może podlegać wniosek złożony przez 
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.  

 Jednocześnie Zarząd stwierdził, że źródłem pokrycia kosztów zwolnienia 
z opłat za media Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie tymczasowo budżet 
szkoły. 
 

3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie realizacji programu 
naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Moryniu (druk nr 3/WSP/117). 

 
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 Moryniu? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

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

4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej  
w/w nieruchomości w przetargu (druk nr 4/WSP/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 29/3 i 29/4, 
położonej w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
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nieruchomości oznaczonej nr 29/3 i 29/4, położonej w obrębie Binowo, 
gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 85/1 oraz udziału 
4876/10000 części w działce 85/2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino 
przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
oraz ustalenia ceny wywoławczej w/w nieruchomości w II przetargu 
(druk nr 5/WSP/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 85/1 
oraz udziału 4876/10000 części w działce 85/2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Flisaczej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr działki 85/1 oraz udziału 4876/10000 części  
w działce 85/2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Flisaczej, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

6. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej 
numerem działki 19/3, położonej w obrębie Chełm Górny, gmina 
Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg (druk 
nr 6/WSP/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nie 
zabudowanej, oznaczonej numerem działki 19/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina 
Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 19/3, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym 
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 
 

7. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Niepodległości 
39 (OIOM), stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
7/WSP/117). 
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 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego  
w budynku przy ul. Niepodległości 39 (OIOM), stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie informuje, iż w/w lokal został 
przeznaczony w użyczenie dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
Powadzenie gospodarki mieszkaniowej nie jest zadaniem powiatu.  
W związku z tym, istniejących zasobów mieszkaniowych powiat powinien 
się pozbywać (np. poprzez sprzedaż) a nie nabywać (przez najem lub 
dzierżawę na cele mieszkalne – lokali powiatowych). 
 

8. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie akceptacji wykazu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych do sprzedaży (druk nr 
8/WSP/117). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie akceptacji wykazu 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
przeznaczonych do sprzedaży. 
 

9. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 3 lat lokali nr 4 i 5  
w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie (OIOM), stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/WSP/117). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie  
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, na okres 3 lat lokali nr 4 i 5  
w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie (OIOM), stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dot. zmiany kategorii 
ulic na terenie m. Gryfino (druk nr 1/WSP-AN/117). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg dot. zmiany kategorii ulic na terenie m. Gryfino. 

 

2. Wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Chojnie (druk nr 2/WSP-AN/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie pani 
Małgorzacie Ryss. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zmiany wysokości miesięcznych stawek stypendiów (druk nr 
3/WSP-AN/117). 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Zarządu 
Powiatu w Gryfinie Nr 528/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu 
Powiatu w Gryfinie Nr 528/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie 
zmiany uchwały dot. ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów  
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia obsługi 
finansowo-księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/WSP-AN/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie połączenia obsługi finansowo-księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w sprawie połączenia obsługi finansowo-księgowej dwóch Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
(w Gryfinie i w Chojnie). 
 

IV. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek dotyczący zatwierdzenia protokołu postępowania  

o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu 
Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych  
i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa 
zachodniopomorskiego oraz w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim  
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych) (druk nr 1/SE/117). 
 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: Zamieszczanie 
ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) 
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województwa zachodniopomorskiego oraz w dziennikach o zasięgu 
ogólnopolskim (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych). 

Rozstrzygnięcie: 
1. w części obejmującej zamieszczanie ogłoszeń prasowych w lokalnych 

dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego - oferta 
oznaczona nr 2 firmy Weekly Press Piotr Matławski z siedzibą przy  
ul. Asnyka 31, 74-101 Gryfino, złożona jako jedyna na tą część 
postępowania, z oferowaną ceną 0,96 zł brutto za 1 cm2,  

2. w części obejmującej zamieszczanie ogłoszeń prasowych  
w regionalnych dziennikach województwa zachodniopomorskiego - oferta 
oznaczona nr 3 firmy Szczecin Press Sp. z o.o. z siedzibą przy  
ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin, oferująca najniższą cenę w wysokości: 
0,48 zł brutto za 1 cm2,  

3. w części obejmującej zamieszczanie ogłoszeń prasowych  
w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim - oferta oznaczona nr 4 firmy Agora 
S.A. Warszawa Oddział Szczecin z siedzibą przy ul. Henryka Pobożnego 11, 
70-507 Szczecin, złożona jako jedyna na tą część postępowania, z oferowaną 
ceną 7,32 zł brutto za 1 cm2. 

 

2. Wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień Szczecin Podjuchy o pomoc  
w organizowaniu święta państwowego Dnia Wojska Polskiego (druk nr 
2/SE/117). 
 

Zarząd pozytywnie odniósł się do prośby Wojskowej Komendy 
Uzupełnień Szczecin Podjuchy o pomoc we współorganizowaniu Dnia 
Wojska Polskiego, jako święta państwowego o charakterze patriotycznym. 
 

3. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w spawie zmiany uchwały  
Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.XII.2002 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 3/SE/117). 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.XII.2002 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
21.XII.2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

4. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w spawie ustalenia wynagrodzenia 
Powiatowego Rzecznika Konsumenta (druk nr 4/SE/117). 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumenta? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 
 

V. PION SKARBNIKA 
1. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  

za I półrocze 2005 r. (druk nr 1/SK/117). 
 

Zarząd przyjął sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności  
oraz ulg za I półrocze 2005 r. 

 

2. Wniosek dot. zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. (druk nr 2/SK/117). 
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2005 r. 
 

3. Wniosek w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
(druk nr 3/SK/117). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005. 
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 
1. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotycząca 

imprez masowych przeprowadzanych na drogach powiatowych. 
 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie dotyczącą imprez masowych przeprowadzanych  
na drogach powiatowych. 
 

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotycząca 
korekty planu wykorzystania środków finansowych na realizację 
Porozumienia związanego z utrzymaniem ulic powiatowych  
w m. Gryfino w 2005 r. 
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Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie dotycząca korekty planu wykorzystania środków 
finansowych na realizację Porozumienia związanego z utrzymaniem ulic 
powiatowych w m. Gryfino w 2005 r. 
 

3. Informacja Dyr. SPZZOZ w Gryfinie na temat aktualnego zadłużenia 
według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. 
 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora SPZZOZ  
w Gryfinie na temat aktualnego zadłużenia według stanu na dzień  
30 czerwca 2005 r. 
 

4. Porozumienie zawarte pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie a Powiatem Gryfińskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu w Gryfinie oraz Gminą Gryfino mające na celu 
wspomożenie w zakresie poprawy warunków pracy w Komendzie 
Powiatowej PSP w Gryfinie. 
 

Zarząd wstępnie zapoznał się z propozycją zawarcia porozumienia 
pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 
a Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  
w Gryfinie oraz Gminą Gryfino mającego na celu wsparcie finansowe 
powiatu na rzecz poprawy warunków pracy w Komendzie Powiatowej PSP 
w Gryfinie, poprzez rozbudowę siedziby KP PSP przy ul. Łużyckiej 1  
w Gryfinie o nowe boksy garażowe i zaplecze socjalne dla strażaków. 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
   

Protokolant Dominika Konopnicka __________________________    
 
 

Przewodnicząca Zarządu Powiatu 
 

– Ewa De La Torre        ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Józef Ruciński ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Adam Nycz ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Danuta Bus ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Bronisław Sakowski ...................................

 


