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Protokół nr 121/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 7 września 2005 r. w godzinach od 800 do 1130 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). Nieobecna usprawiedliwiona – Skarbnik Powiatu – 
Lilianna Ochmańska. W zastępstwie obecna Główna Księgowa – Naczelnik Wydziału 
Finansowo – Księgowego – Pani Janina Niwa. 

2. PION STAROSTY został uzupełniony o punkt 7 „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w 
Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zamiaru zlikwidowania oddziału 
ginekologiczno – położniczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
7/SP/121)”. 

 PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU został usupełniony o: 
- punkt 5 w brzmieniu „Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie możliwości 

zwiększenia o 20 godz., w aneksie do arkusza organizacji roku 2004/2005 SOS-W  
w Chojnie liczby godzin wychowawczych w internacie (druk nr 5/WSP-AN/121)”, 

- punkt 6 w brzmieniu „Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zlecenia prac dodatkowych na roboty elektryczne 
prowadzone w związku z rozbudową Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 
6/WSP-AN/121)”, 

- punkt 7 w brzmieniu „Spotkanie z dr arch. Karola Krzątały w/s omówienia remontu 
budynków SOS-W w Chojnie, do których ma być przeniesiona placówka 
wychowawcza Dom Dziecka w Binowie” 

Na wniosek Starosty jako pierwsze były rozpatrywane punkty z pionu Skarbnika. 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 120/II/2005 z 25 sierpnia 2005 r. (5za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących się)  
 

V. PION SKARBNIKA. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr 531/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu dochodów  
i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 1/SK/121). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 531/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą Uchwałę  
Nr 531/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu 
dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego.  
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
Uchwałę Nr 269/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004  
(druk nr 2/SK/121). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającej Uchwałę Nr 269/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającej Uchwałę Nr 269/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 
roku 2004. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005 (druk 3/SK/121). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu 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 uchwałę Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2005. Przedmiotowych zmian dokonuje się  
w związku z: 
1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 

Powiatowi Gryfińskiemu dotację celową w kwocie 20.000 zł  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Nadzór 
budowlany z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wposażenie 
pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, 

2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 
Powiatowi Gryfińskiemu dotację celową w kwocie 5.500 zł  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Działalność 
usługowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego  
do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, 

3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 
Powiatowi Gryfińskiemu dotację celową w kwocie 50.000 zł  
na realizację bieżących zadań własnych – Pomoc społeczna, jednostki 
specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci i 
punktów interwencji kryzysowej. 
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 4/SK/121). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. 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 uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest 
konsekwencją uchwały Nr XXVI/344/2005 podjętej na sesji w dniu  
17 sierpnia 2005 r. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 5/SK/121). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. 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 uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest 
konsekwencją uchwały Nr XXVI/351/2005 podjętej na sesji w dniu  
17 sierpnia 2005 r. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 6/SK/121). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. 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 uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, która jest 
konsekwencją uchwały Nr XXVI/346/2005 podjętej na sesji w dniu  
17 sierpnia 2005 r. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła – Główna Księgowa, Naczelnik 
Wydziału Finansowo – Księgowego – Pani Janina Niwa. 

 

II. PION STAROSTY. 
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia odnoszący się do wniosku 

Komisji Rewizyjnej złożonego na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2005 r. 
w sprawie współfinansowania nieprzewidzianych kosztów zawiązanych  
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z inwestycją „Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie – 
budowa windy” (druk nr 1/SP/121). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia 
odnoszącym się do wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego na posiedzeniu  
w dniu 16 sierpnia 2005 r. w sprawie współfinansowania nieprzewidzianych 
kosztów zawiązanych z inwestycją „Rozbudowa budynku Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do sporządzenia 
pisma wyjaśniającego proces otrzymania dotacji od Gminy Gryfino wraz z 
wyliczeniem kosztów poniesionych na zakup aparatury medycznej, 
wyliczeniem kosztów poniesionych na realizację zadania „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”. Pismo to zostanie 
doręczone Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie.  

Zarząd uznał, że niezasadnym jest ubieganie się o dodatkowe środki  
od gminy Gryfino, w przypadku, gdy inwestycja ta nie została jeszcze 
odebrana, a co za tym idzie dotacja nierozliczona.  

Zarząd postanowił przesunąć środki pomiędzy obiema inwestycjami 
(zakup aparatury medycznej i budowa windy w szpitalu), aby móc 
sfinansować roboty dodatkowe, które wynikły w toku realizacji inwestycji.  
 

2. Pismo do wiadomości Rady Powiatu wzywające SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie do uzupełnienia wniosku o wszczęcie 
postępowania restrukturyzacyjnego (druk nr 2/SP/121).   

 

Zarząd zapoznał się z pismem wzywającym SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie do uzupełnienia wniosku o wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego.  
 

3. Pismo do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie dotyczące wszczęcia 
postępowania restrukturyzacyjnego wobec SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 3/SP/121). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dotyczącym wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego wobec SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Przewodnicząca Zarządu podkreśliła, iż oznacza to, że program 
restrukturyzacyjny SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, który został 
uchwalony przez Radę Powiatu w Gryfinie, zaakceptowany wcześniej przez 
Radę Społeczną SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz Zarząd Powiatu 
został zaakceptowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  

 

4. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego  
w/s finansowania świadczeń medycznych w obszarze lecznictwa 
stacjonarnego (druk nr 4/SP/121). 
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Zarząd przyjął do wiadomości stanowisko Konwentu Starostów 
Województwa Zachodniopomorskiego w/s finansowania świadczeń 
medycznych w obszarze lecznictwa stacjonarnego. 
 

5. Pismo dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie w/s bezinwestycyjnego 
powiększenia bazy lokalowej (druk nr 5/SP/121). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno 
– Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie w sprawie 
bezinwestycyjnego powiększenia bazy lokalowej. 
 

6. Ponowne rozpatrzenie pisma Komendanta PSP w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozbudowy budynku 
komendy (druk nr 6/SP/121). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu intencyjnej uchwały Rady Powiatu 
w sprawie zagwarantowania w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. środków na finansowe wsparcie 
rozbudowy budynku komendy Powiatowej Państowoej Straży Pożarnej w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt intencyjnej uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zagwarantowania w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na 2006 r. środków w kwocie 200.000 zł na finansowe wsparcie rozbudowy 
budynku komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.  

Środki te będą pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wicestarosta – Józef Ruciński zaznaczył, że w przyszłym roku 
przychody PFOŚ i GW będą o ok. 1.000.000 zł mniejsze niż latach 
ubiegłych.    
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
stanowiska dotyczącego zamiaru zlikwidowania oddziału ginekologiczno 
– położniczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk  
nr 7/SP/121). 

 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w Szpitalu Powiatowym 
pojawiła się kolejna kontrola przeprowadzona przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Miała ona charakter kompleksowy. Kontrolerzy, którzy zjawili się 
w szpitalu powiatowym domagali się wydania dokumentacji pacjentów. 
Dodała, że taka procedura jest nie zgodna z prawem, gdyż na potrzeb 
kontroli mogą być wydane kserokopie poświadczone za zgodność  
z oryginałem. Kontrola dotyczyła oddziału chirurgii. 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że odbyła się również 
kontrola na oddziale ginekologiczno – położniczym. Została ona dokonana 
przez konsultanta wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa. Kontrola 
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została zlecona przez lekarza wojewódzkiego – Marka Makowskiego, który 
jest jednocześnie dyrektorem NFZ – Oddział w Szczecinie.  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała również, że odbyła rozmowę 
telefoniczną z Panem Markiem Makowskim – dyrektorem NFZ – Oddział  
w Szczecinie na temat zamiaru likwidacji przez NFZ – Oddział  
w Szczecinie, oddziału ginekologiczno – położniczego w SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 
dotyczącego zamiaru zlikwidowania oddziału ginekologiczno – położniczego w SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska 
dotyczącego zamiaru zlikwidowania oddziału ginekologiczno – położniczego 
w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu udział biorą Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Józef Siwek, Dyrektor SOS-W w Chojnie – Natalia Sikora,  

Dr arch. Karol Krzątała. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
7. Spotkanie z dr arch. Karola Krzątały w/s omówienia remontu budynków 

SOS-W w Chojnie, do których ma być przeniesiona placówka 
wychowawcza Dom Dziecka w Binowie. 

 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że spotkanie z Panem 
Karolem Krzatałą jest spotkaniem w trybie pilnym. Poinformował, że  
dr Krzątała planuje daleko idące zmiany zagospodarowania jednego  
z budynków. Dodał, że remont tych budynków jest priorytetem na rok przyszły, 
dlatego też prośba o spotkanie w trybie pilnym. 
Dr arch. Karol Krzątała powiedział, że zmiany zagospodarowania jednego  
z budynków dotyczą przystosowania zewnętrznej części tego budynku w taki 
sposób, aby móc zorganizować parking dla samochodów, które będą  
na wyposażeniu Domu Dziecka i SOS-W. Ponadto można zorganizować miejsce 
na postawienie koszy na odpadki oraz stworzenie magazynu dla administratora 
budynków. 
Dodał, że koszty przygotownia w taki sposób budynku nie różnią się w sposób 
znaczący od koncepcji wcześniej przygotowanej.  
Powiedział następnie, że kolejne zmiany dotyczyłyby zmiany w budynku,  
do którego miałby być przeniesiony Dom Dziecka w Binowie. Koszt 
kompleksowego remontu budynków – (wcześniej nie zakładany), w którym 
mieścić się będzie Dom Dziecka w Binowie wyniósłby 1.400.000 zł brutto czyli 
wzrost o ok. 45% niż wcześniej zakładanych. Dodał, że wraz z kwotą 
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przeznaczoną na remont zespołu budynków dla SOS – W (1.300.000 zł) daje 
sumę ok. 3.000.000 zł.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że jest możliwość 
złożenia wniosku oraz pozyskania środków na realizację tego zadania z tzw. 
komponentu norweskiego. Jednakże dodał, że środki z tego komponentu 
norweskiego można pozyskać na termomodernizację. Wnioski można składać 
do 30 listopada br. Do tego potrzebna jest również dokumentacja.  
Dr arch. Karol Krzątała poprosił, aby przesunąć oddanie dokumentacji  
na realizację I etapu na 30 października.  
 

Zarząd wysłuchał informacji dr arch. Karola Krzątały na temat 
remontu budynków SOS-W w Chojnie, do których ma być przeniesiona 
placówka wychowawcza Dom Dziecka w Binowie. 

Zarząd postanowił, iż w związku z możliwością złożenia wniosku  
do tzw. komponentu norweskiego oddanie dokumentacji przez dr arch 
Karola Krzatałę na realizację pierwszego etapu inwestycji nastąpi  
nie później niż do 15 października 2005 r .  

Zarząd poprosił dr arch. Karola Krzątałę o przygotowanie pisma 
uzasadniającego zmiany zagospodarowania jednego z budynków 
znajdującego się w SOS-W w Chojnie. (tzw. „gomułki”). 

Zarząd uznał, że realizacja remontu i przebudowy budynków w SOS-
W w Chojnie jest inwestycją priorytetową do przyszłorocznego budżetu 
powiatu gryfińskiego. 
   

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Józef Siwek, Dyrektor SOS-W w Chojnie – Natalia Sikora,  

Dr arch. Karol Krzątała.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia prac dodatkowych na roboty elektryczne 
prowadzone w związku z rozbudową Szpitala Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 6/WSP-AN/121). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia prac 
dodatkowych na roboty elektryczne prowadzone w związku z rozbudową 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s przyznania dodatku za trudne warunki pracy Pani Jolancie 
Majewskiej – dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/121). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatku za trudne 
warunki pracy Pani Jolancie Majewskiej – dyrektorowi Poradni 



 8

Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie w wysokości 5%  
od wynagrodzenia zasadniczego.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora  
do spraw dydaktycznych w ZSP Nr 2 w Chojnie Pani Barbarze 
Nożewnik (druk nr 2/WSP-AN/121). 
 

Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska 
wicedyrektora do spraw dydaktycznych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani Barbarze Nożewnik.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora  
do spraw wychowawczych w ZSP Nr 2 w Chojnie Pani Edycie Krupie 
(druk nr 3/WSP-AN/121). 

 

Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska 
wicedyrektora do spraw wychowawczych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani Edycie Krupie. 
 

4. Wniosek Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gryfinie w sprawie 
dofinansowania wynajęcia autokaru w celu wyjazdu do teatru  
w Szczecinie z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej (druk  
nr 4/WSP-AN/121). 

 

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie wniosku Sekcji Emerytów  
i Rencistów ZNP w Gryfinie w sprawie dofinansowania wynajęcia autokaru 
w celu wyjazdu do teatru w Szczecinie z okazji obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej na kolejne posiedzenie.  
 

5. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie możliwości 
zwiększenia o 20 godz., w aneksie do arkusza organizacji roku 2004/2005 
SOS-W w Chojnie liczby godzin wychowawczych w internacie (druk nr 
5/WSP-AN/121). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie  
w sprawie możliwości zwiększenia o 20 godz., w aneksie do arkusza 
organizacji roku 2004/2005 SOS-W w Chojnie liczby godzin 
wychowawczych w internacie. 

 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

sprzedania części działki 77/3 położonej w obrebie 5, m. Gryfino 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w drodze bezprzetargowej 
na rzecz wieczystych użytkowników działki przyległej oznaczonej nr 78 
– Mirosławy i Eugeniusza Bednarskich (druk nr 1/WSP/121). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedania części działki 77/3 położonej 
w obrębie 5, m. Gryfino stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystych użytkowników działki 
przyległej oznaczonej nr 78 – Mirosławy i Eugeniusza Bednarskich. 

Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaż części działki 77/3 stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego w drodze bezprzetargowej na rzecz 
wieczystych użytkowników – państwa Bednarskich.  
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchoomściami  
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew – akacji 
rosnących na działce nr 133, połozonej w obrębie Moryń 3, będącej 
własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu (druk nr 2/WSP/121). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 
czterech drzew – akacji rosnących na działce nr 133, położonej w obrębie 
Moryń 3, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie 
Domu Pomocy Społecznej w Moryniu zgodnie z obowiązującymi 
procedurami i przepisami.  
 

IV. PION SEKRETARZA. 
1. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne  

na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na Dostawę 
oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu 
ekoterm plus (druk nr 1/SE/121). 

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju 
opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu ekoterm plus. 
 

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków finansowych budżetu państwa  
na rok 2005 projektu pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego  
na terenie Powiatu Gryfińskiego”, realizowanego przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 2/SE/121). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym możliwości 
dofinansowania ze środków budżetu państwa na rok 2005 projektu  
pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego”, realizowanego przez Powiat Gryfiński. 
 

3. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: Zakup 
wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich 
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rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia 
Ministra Infrasturktury z dnia 22 lipca 2002 r . w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (druk nr 3/SE/121). 

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne  
na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrasturktury z dnia 22 lipca 2002 r . w sprawie rejestracji i oznaczenia 
pojazdów.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały 504/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2005 r. 
w sprawie udzielenia Dyrketorowi PZD w Gryfinie upoważnienia 
szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrażaniem i realizacją 
projektu „Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, przejście 
przez m. Bartkowo” finansowanego ze środków EFRR (druk nr 
4/SE/121). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały 504/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia Dyrketorowi PZD w Gryfinie 
upoważnienia szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrażaniem i realizacją projektu „Budowa drogi 
powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, przejście przez m. Bartkowo” finansowanego ze środków EFRR w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
504/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie 
udzielenia Dyrketorowi PZD w Gryfinie upoważnienia szczególnego 
obejmującego sprawy związane z wdrażaniem i realizacją projektu 
„Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, przejście przez  
m. Bartkowo” finansowanego ze środków EFRR. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 
dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju 
pełnomocnictwa obejmującego sprawy zawiązane ze złożeniem  
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  
w Szczecinie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wniosku  
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych – zakup i monataż dźwigu 
osobowego w obiekcie służącym rehabilitacji – Dom Pomocy Społecznej 
oraz dofinansowanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej (druk  
nr 5/SE/121). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy zawiązane ze złożeniem 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Departament Zdrowia i 
Polityki Społecznej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 
robót budowlanych – zakup i monataż dźwigu osobowego w obiekcie służącym rehabilitacji – Dom Pomocy 
Społecznej oraz dofinansowanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
  

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju pełnomocnictwa 
obejmującego sprawy zawiązane ze złożeniem do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wniosku o dofinansowanie  
ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych robót 
budowlanych – zakup i montaż dźwigu osobowego w obiekcie służącym 
rehabilitacji – Dom Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie remontu 
nawierzchni drogi dojazdowej. 
 

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   _________________ 


