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Protokół nr 127/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 października 2005 r. w godzinach od 1200 do 1420 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 otworzył i prowadził – Wicestarosta – Józef 

Ruciński. Nieobecni usprawiedliwieni – Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre oraz 
Skarbnik Powiatu – Lilianna Ochmańska. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie 
Zarządu oraz zaproszeni goście. (Lista obecności – zał. nr 1).  

2. Na wniosek WICESTAROSTY Zarząd Powiatu podjął decyzję, że sprawy będące  
do rozpatrzenia w PIONIE STAROSTY będą rozpatrywane jako ostatnie.  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 126/II/2005 z 29 września 2005 r. (4 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 

III. PION WICESTAROSTY. 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. (druk 
nr 1/WSP/127). 

 

Wicestarosta omówił zestawienie planowanych przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2006 r.  
 Etatowy Członek Zarządu poinformował zebranych o tym,  
że Ministerstwo Finansów poprzez MEN i S zwiększyło subwencję ogólną  
dla Powiatu Gryfińskiego o 250.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie szkód 
powstałych w wyniku zdarzeń losowych.  
 Zarząd po omówieniu wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zatwierdził zestawienie przychodów  
i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2006 r.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie przekazania na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny  
na cel publiczny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 332, położonej w obrębie  
3 miasta Cedynia (druk nr 2/WSP/127).  

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Cedynia  
w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 332 o pow. 
0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w/s nabycia udziału do 4/9 części nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej numerem działki 138 pow. 391 m2 oraz nieruchomości 
niezabudowanych oznaczonych numerami działek 194/1 o pow. 911 m2  
i 194/4 o pow. 81 m2 w udziale 25/100, położonych w Chojnie przy  
ul. Młyńskiej, stanowiących własność Gminy Gryfino (druk  
nr 3/WSP/127). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s nabycia udziału do 4/9 części 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 138 pow. 391 m2 
oraz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 
194/1 o pow. 911 m2 i 194/4 o pow. 81 m2 w udziale 25/100, położonych  
w Chojnie przy ul. Młyńskiej, stanowiących własność Gminy Gryfino. 

Zarząd postanowił zabezpieczyć w budżecie na 2006 r. środki w kwocie 
8 006, 23 zł na realizację w/w zadania.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 
pełnienia obowiązków dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – 
Dom Dziecka w Binowie (druk nr 4/WSP/127). 

 

W związku z potrzebą uzyskania dodatkowych informacji w/s zasad 
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej – Dom Dziecka w Binowie, Zarząd przełożył podjęcie 
uchwały na kolejne posiedzenie. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU 

1. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg na temat stanu 
realizacji projektu finansowanego w ramach ZPORR pn. „Budowa 
drogi Wełtyń – Gajki. Przejście przez m. Bartkowo” (druk nr 1/WSP-
AN/127).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg na temat stanu realizacji projektu finansowanego w ramach 
ZPORR pn. „Budowa drogi Wełtyń – Gajki. Przejście przez m. Bartkowo”.  

Nieobecność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg usprawiedliwiona 
obecnością wraz pracownikami u Wojewody Zachodniopomorskiego.  
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2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie sprzedaży 
środka trwałego – samochodu osobowego Fiat 126 p (druk nr 2/WSP-
AN/127). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w sprawie sprzedaży środka trwałego – samochodu 
osobowego Fiat 126 p.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia do postępowania  
o zamówienie publiczne pn. „Adaptacja pomieszczeń na łazienki. 
Wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian”, realizowanego przez DPS 
w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/WSP-AN/127).  

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
i wartości szacunkowej zamówienia do postępowania o zamówienie 
publiczne pn. „Adaptacja pomieszczeń na łazienki. Wymianę stolarki 
okiennej, docieplenie ścian”, realizowanego przez DPS w Trzcińsku Zdroju. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy inwestycji pn. „Adaptacja 
pomieszczeń na łazienki” w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
Zdroju (druk nr 4/WSP-AN/127). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy inwestycji  
pn. „Adaptacja pomieszczeń na łazienki” w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
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 wybór wykonawcy inwestycji pn. „Adaptacja 
pomieszczeń na łazienki” w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.  

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s przyznania środków na organizację obchodów 40-lecia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie (druk nr 5/WSP-AN/127). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania środków w wysokości 4.000 zł  
na organizację obchodów 40-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie. 
 
 



 4

V. PION SKARBNIKA. 
1. 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 nr 1/SK/127). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzemieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2005. Przedmiotowe zmiany są podjęte w związku z pozytywnym 
rozpatrzeniem wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki o przyznanie środków w wysokości 3.500 zł ma organizację 
obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.  
 

2. Wniosek Pana Tomasza Soroki w sprawie wprowadzenia zadania  
do budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 2/SK/127). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pana Tomasza Soroki w sprawie 
wprowadzenia zadania do budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz 
odpowiedzią Skarbnika Powiatu na w/w wniosek. 

Zarząd stwierdził, że przedmiotem zapoznania się i rozpatrzenia 
powinny być wszystkie wnioski, które są składane do budżetu powiatu  
na 2006 r., a które są na tym etapie rozpatrywane przez poszczególne 
wydziały Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostki organizacyjne 
powiatu.  

Zarząd zobowiązał wszystkich Naczelników Wydziałów oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do przygotowania 
pisemnych informacji na temat wniosków złożonych do budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, na 2006 r. przez Pan Tomasza Sorokę.  
 

3. Pismo Radnej Powiatu Gryfińskiego Wandy Kmieciak w sprawie 
wprowadzenia zadań do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. (druk 
nr 3/SK/127).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Radnej Powiatu Gryfińskiego 
Wandy Kmieciak w sprawie wprowadzenia zadań do budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 r., postanowił przekazać go do Wydziału Finansowo – 
Księgowego w celu rozpatrzenia go przy sporządzaniu projektu budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 r.  
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich  

w sprawie odwołania członka komisji przetargowej powołanej  
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do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk  
nr 1/SE/127). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie odwołania członka komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach 
biurowych oraz na terenach zewnętrznych budynków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”. 
  Zarząd postanowił niepowoływać w miejsce odwołanego członka 
komisji przetargowej innej osoby.  
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich  
w sprawie odroczenia terminu płatności do dnia 30.11.2005 r. 
zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wobec Powiatu 
Gryfińskiego z tytułu opłat ryczałtowych za dostarczanie wody, 
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz energie 
elektryczną i ogrzewanie do filii PUP w Chojnie za okres 01.08.2005 r.  
do 30.11.2005 r. oraz nienaliczanie odsetek za zwłokę od powyższych 
zobowiązań (druk nr 2/SE/127).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie odroczenia terminu 
płatności do dnia 30.11.2005 r. zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie wobec Powiatu Gryfińskiego z tytułu opłat ryczałtowych  
za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych 
oraz energie elektryczną i ogrzewanie do filii PUP w Chojnie za okres 
01.08.2005 r. do 30.11.2005 r. oraz nienaliczanie odsetek za zwłokę  
od powyższych zobowiązań. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił członek Zarządu – Danuta Bus. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął udział – Koordynator Ochrony 

Zdrowia – Jarosław Witeńko. 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Omówienie projektów umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ 

„INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie określającej kierunki  
i warunki dalszego wdrażania programu restrukturyzacji SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/SP/127). 

 

Zarząd zapoznał się z projektami umów pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie określającej 
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kierunki i warunki dalszego wdrażania programu restrukturyzacji SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Zarząd uznał, że należy jeszcze uzyskać dodatkowych informacji  
na temat szczegółowych rozwiązań związanych z podpisaniem umowy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o.  
w Nowogardzie. 

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru i sposobu podpisania umowy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o.  
w Nowogardzie Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie.  
 

2. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia dotycząca realizacji 
projektów współfinansowanych z ZPORR pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. Budowa windy” oraz „Zakup sprzętu 
medycznego i aparatury” (umowy i płatności) (druk nr 2/SP/127). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Koordynatora Ochrony 
Zdrowia dotycząca realizacji projektów współfinansowanych z ZPORR  
pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Budowa windy” oraz 
„Zakup sprzętu medycznego i aparatury” (umowy i płatności).  
 

3. Omówienie materiałów dotyczących programów profilaktyki zdrowotnej 
dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/SP/127). 

 

Zarząd zapoznał się z materiałami poglądowymi, dotyczącymi 
tworzenia programów profilaktyki zdrowotnej, które mogą być 
wykorzystane przy tworzeniu programów profilaktyki zdrowotnej  
dla Powiatu Gryfińskiego. Materiał ten będzie przedmiotem omówienia  
na kolejnych posiedzeniach Zarządu.  
 

4. Zapoznanie się z Powiatowym Rocznym Planem Zabezpieczenia Działań 
Ratowniczych na rok 2006 (druk nr 5/SP/127). 

 

Zarząd zapoznał się z Powiatowym Rocznym Planem Zabezpieczenia 
Działań Ratowniczych na rok 2006.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyznaczenia dwóch członków 
Zarządu do podpisania umowy intencyjnej pomiędzy Komendą 
Wojewódzką PSP w Szczecinie a powiatem Gryfińskim w sprawie 
współfinansowania rozbudowy i docieplenia Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie (druk nr 6/SP/127).  

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyznaczenia dwóch członków Zarządu  
do podpisania umowy intencyjnej pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie a powiatem Gryfińskim  
w sprawie współfinansowania rozbudowy i docieplenia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie  
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 wyznaczenia dwóch 
członków Zarządu do podpisania umowy intencyjnej pomiędzy Komendą 
Wojewódzką PSP w Szczecinie a powiatem Gryfińskim w sprawie 
współfinansowania rozbudowy i docieplenia Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  
– Bronisław Sakowski. 

 
Z powodu braku quorum Wicestarosta Józef Ruciński zamknął posiedzenie Zarządu 

Powiatu.  
  

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   _________________ 


