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Protokół nr 120/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 25 sierpnia 2005 r. w godzinach od 800 do 945 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). Nieobecny usprawiedliwiony – Sekretarz Powiatu – 
Jerzy Herwart. 

2. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU został uzupełniony o punkt „Wniosek 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na postępowanie o zamówienie publiczne  
na „Termomodernizację-docieplenie budynku sali gimnastycznej wraz z wykonaniem 
elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zwiększonych o koszty 
docieplenia stropodachu” (druk nr 8/WSP-AN/120). Zaproponowany porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 119/II/2005 z 17 sierpnia 2005 r. (5za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się) oraz protokół Nr 117/II/2005 z 3 sierpnia 2005 r. (5 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się).   

 

II. PION STAROSTY. 

1. Wniosek Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie dofinansowania 
SPZZOZ kwotą 161 433,38 zł na częściowe pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego z lat ubiegłych. (druk nr 1/SP/120). 

  

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
w sprawie dofinansowania kwotą 161 433,38 zł częściowego pokrycia 
ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych. 

Zarząd uznał, że tego typu propozycja wraz z kwotą może  
być zaproponowana Radzie Powiatu w Gryfinie do realizacji na podstawie 
przyszłorocznego budżetu powiatu na rok 2006.   
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie zabezpieczenia 

dodatkowych środków finansowych na bieżące funkcjonowanie domu  
w celu terminowego regulowania opłat z tytułu dostaw energii, wody 
oraz administrowania terenu (druk nr 1/WSP/120). 

 

Zarząd powróci do rozpatrzenia wniosku Dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 
na bieżące funkcjonowanie domu w celu terminowego regulowania opłat  
z tytułu dostaw energii, wody oraz administrowania terenu, po otrzymaniu 
odpowiedzi Wojewody Zachodniopomorskiego na pismo, które ściśle 
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związane jest ze sposobem finansowania Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie.   

Zarząd ponadto uznał, że wobec braku reakcji organizacji 
pozarządowych, które wygrały konkurs na prowadzenie domów pomocy 
społecznej w Nowym Czarnowie oraz w Moryniu zobowiązał Wicestarostę 
Józef Rucińskiego do wystosowania pism do w/w organizacji, 
wyzywających do określenia terminu przejęcia zadania. 

W przypadku braku określenia terminu przejęcia zadania – 
prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu, Zarząd ogłosi nowy konkurs  
na prowadzenie w/w domów pomocy społecznej. 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, którym 
powierzono pełnienie funkcji od dnia 1 września 2005 r. – Pani Jolancie 
Majewskiej – dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Gryfinie oraz Pani Małgorzacie Ryss – Dyrektorowi ZSP Nr 2  
w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  
dla dyrektorów, którym powierzono pełnienie funkcji od dnia 1 września  
2005 r.  

Pani Jolancie Majewskiej – dyrektorowi Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie – przyznano dodatek funkcyjny w wysokości 
20%, zaś Pani Małgorzacie Ryss – Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Chojnie -  
przyznano dodatek funkcyjny w wysokości 50%.  

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych na okres od 1 września 2005 r. do 28 lutego 2006 
r. (druk nr 2/WSP-AN/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres  
od 1 września 2005 r. do 28 lutego 2006 r. Zarząd przyznał dodatki 
motywacyjne w następującej wysokości: 
1. Jerzy Bednarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Gryfinie – 25%, 
2. Dorota Mielniczek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie – 30%, 
3. Zbigniew Niechciał - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie– 25%, 
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4. Małgorzata Ryss - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2   
w Chojnie – 15%, 

5. Henryk Wróbel - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach – 20%, 

6. Natalia Sikora - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie – 25%, 

7. Teresa Narzekalak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie – 
25%, 

8. Jolanta Majewska - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Gryfinie – 10%, 

9. Ewa Król – Butrynowska – dyrektor Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Chojnie – 10%. 

 

IV. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

DPS w Trzcińsku Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy 
związane ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie Departament Zdrowia i Polityki 
Społecznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON robót 
budowlanych – zakup i montaż dźwigu osobowego w obiekcie służącym 
rehabilitacji – DPS oraz dofinansowanie remontu nawierzchni drogi 
dojazdowej (druk nr 4/SE/120). 

 

Zarząd przełożył podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi 
DPS w Trzcińsku Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy związane 
ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie Departament Zdrowia i Polityki 
Społecznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON robót 
budowlanych – zakup i montaż dźwigu osobowego w obiekcie służącym 
rehabilitacji – DPS oraz dofinansowanie remontu nawierzchni drogi 
dojazdowej na kolejne posiedzenie.  

W związku z negatywną opinią radcy prawnego w/w projektu uchwały, 
Zarząd postanowił zwrócić się raz jeszcze do radców prawnych o ponowne 
wydanie opinii do przedmiotowego projektu uchwały w oparciu, o uchwały  
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.   
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Przewodnicząca Zarządu –  
Ewa De La Torre. Prowadzenie obrad przejął – Wicestarosta – Józef Ruciński. 

 

III. PION WICESTAROSTY. 
2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w sprawie 

zwiększenia budżetu na 2005 r. (druk nr 2/WSP/120). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 r. 
 

3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów: Ford Transit  
i Polonez Cargo (druk nr 3/WSP/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
samochodów: Ford Transit (cena wywoławcza – 5.000 zł i Polonez Cargo – 
500 zł). 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr 475/2004  

z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół  
do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
niezbędnych do rozliczenia Projektu- Stypendia EFS dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych (druk nr 3/WSP-AN/120). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr 475/2004 z 
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu- Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę nr 475/2004  
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół  
do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych 
do rozliczenia Projektu- Stypendia EFS dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na „Wymianę 
stolarki okiennej w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie (druk nr 4/WSP-
AN/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie  
o zamówienie publiczne na „Wymianę stolarki okiennej w Szpitalu 
Powiatowym w Gryfinie. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na „Na zmianę 
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sposobu użytkowania części internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 5/WSP-AN/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne  
na „Na zmianę sposobu użytkowania części internatu w ZSP nr 2  
w Gryfinie”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne  
na „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz  
z wykonaniem elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne  
na „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z wykonaniem 
elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 

7. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat gryfiński (druk 
nr 7/WSP-AN/120). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat rozpoczęcia roku szkolnego 
2005/2006 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
powiat gryfiński. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich 
na postępowanie o zamówienie publiczne na „Termomodernizację-
docieplenie budynku sali gimnastycznej wraz z wykonaniem elewacji  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zwiększonych  
o koszty docieplenia stropodachu  (druk nr 8/WSP-AN/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia przedmiarów  
i kosztorysów inwestorskich na postępowanie o zamówienie publiczne  
na „Termomodernizację-docieplenie budynku sali gimnastycznej wraz  
z wykonaniem elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie zwiększonych o koszty docieplenia stropodachu. 
 

IV. PION SEKRETARZA. 
2. Wniosek Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej w sprawie ufundowania podarunków  
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dla kombatantów ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  
i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 66 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i Dnia Weterana (druk nr 2/SE/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej w sprawie ufundowania podarunków  
w kwocie 500 złdla kombatantów ze Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z okazji  
66 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana.  

W związku z tym, że przesunięcia środków budżetowych pomiędzy 
paragrafami należy do kompetencji kierownika jednostki, Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej do złożenia wniosku do Wydziału Finansowo- 
Księgowego o przesunięcie środków pomiędzy paragrafami. Przesunięcia 
środków dokona Starosta Gryfiński w drodze zarządzenia.  

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że spotkanie 
Zarządu Powiatu z kombatantami ze Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z okazji  
66 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana odbędzie  
się 1 września 2005 r. 

 

3. Wniosek Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej w/s ufundowania nagród dla firmy PHUP „Sady” 
Trzcińsko – Zdrój, która została wicemistrzem AGROLINI 2005 oraz 
Tadeusza i Tomasza Majera z Bani, którzy zajęli III miejsce w VI edycji 
konkursu na szczeblu wojewózkim na „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
(druk nr 3/SE/120). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej w sprawie ufundowania nagród w kwocie 
300zł dla firmy PHUP „Sady” Trzcińsko – Zdrój, która została 
wicemistrzem AGROLINI 2005 oraz Tadeusza i Tomasza Majera z Bani, 
którzy zajęli III miejsce w VI edycji konkursu na szczeblu wojewózkim  
na „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

W związku z tym, że przesunięcie środków budżetowych pomiędzy 
paragrafami należy do kompetencji kierownika jednostki, Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej do złożenia wniosku do Wydziału Finansowo- 
Księgowego o przesunięcie środków pomiędzy paragrafami. Przesunięcia 
środków dokona Starosta Gryfiński w drodze zarządzenia. 
 

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 16.08.2005 r. (druk nr 
1/SE/120). 
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Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z posiedzenia  
w dniu 16.08.2005 r. w sprawie wystosowania pisma do Rady Miejskiej  
w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o współfinansowanie 
nieprzewidzianych kosztów związanych z inwestycją „Rozbudowa budynku 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 

Zarząd postanowił zobowiązać Koordynatora Ochrony Zdrowia  
do przygotowania na kolejne posiedzenie projektu pisma wraz  
z wyliczeniem kosztów robót dodatkowych, które powstały w trakcie 
realizacji inwestycji. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Danuta Bus – Członek Zarządu. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Pismo Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na wsparcie rozbudowy budynku tut. Komendy 
(druk nr 1/120). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Komendanta Powiatowego PSP  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie 
rozbudowy budynku tut. Komendy, postanowił przygotować na kolejną 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie projekt intencyjnej uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zagwarantowania w przyszłorocznym budżecie 
powiatu, środków w wysokości 200.000 zł na wyżej wymieniony cel.  
 

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   _________________ 


