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Protokół nr 131/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 7 listopada 2005 r. w godzinach od 1200 do 1915 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.  

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. (Lista 
obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 130/II/2005 z 26 października 2005 r. (2 za, 0 

przeciw, 1 wstrzymujący się). 
 

III. PION WICESTAROSTY. 

1. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat materiałów poglądowych 
dotyczących byłego Dyrektora Domu Dziecka w Binowie (druk  
nr 1/WSP/131). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat 
materiałów poglądowych dotyczących byłego Dyrektora Domu Dziecka  
w Binowie.  

Zarząd postanowił przekazać materiały poglądowe Komisji Spraw 
Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie w celu zapoznania się.  
 

2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie podziału dotacji dla 
domów pomocy społecznej na 2006 r.(druk nr 2/WSP/131). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie podziału dotacji dla domów pomocy społecznej na 2006 r. 
Podział ten został dokonany w sposób następujący: 

1. DPS – Nowe Czarnowo- 2.021.296,00 zł, 
2. DPS Moryń (organizacja pozarządowa) – 1.796.708,00 zł, 
3. DPS – Trzcińsko – Zdrój – 1.270.086,00 zł, 
4. DPS Dębce – 820.910,00 zł. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 
wyrażenia zgody na wycinkę drzew – lip, rosnących w pasie drogi 
powiatowej Nr 1409 Z, na odcinku Witnica – Gądno, na działce nr 69/2, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, gmina Moryń, stanowiącej 
własność Powiatu, pozostającej w trwałym Zarządzie Powiatowego 
Zarządu Dróg (druk nr 3/WSP/131). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami wyraził zgodę na wycinkę drzew – lip, 
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rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1409 Z, na odcinku Witnica – 
Gądno, na działce nr 69/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, 
gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu, pozostającej w trwałym 
Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg.  

Zarząd jednocześnie zwraca uwagę na konieczność dopełnienia 
wszystkich procedur przez Zarządcę drogi - Powiatowy Zarząd Dróg.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 4/WSP/131). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami wyraził zgodę na wydzierżawienie w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego, pomieszczenia w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie.  
 

5. Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż i obniżenie cen: 
samochodu osobowego marki Polonez Caro oraz Volkswagen 
Transporter będących na stanie ewidencyjnym Domu Dziecka  
w Binowie (druk nr 5/WSP/131). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący wyrażenia zgody  
na sprzedaż i obniżenie cen: samochodu osobowego marki Polonez Caro 
oraz Volkswagen Transporter będących na stanie ewidencyjnym Domu 
Dziecka w Binowie. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach  
im. Osadników Wojskowych (druk nr 1/WSP-AN/131). 

 
Wicestarosta Józef Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkól 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach im. Osadników Wojskowych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
  

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie odwołania z dniem  
31 stycznia 2006 r. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach im. Osadników Wojskowych. Uchwała została podjęta  
na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach w związku z planowanym przejściem na emeryturę.  
 

2. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie 
uwzględnienia w budżecie na 2006 r. środków na pokrycie ewentualnych 
kar za wycięcie bez pozwolenia na terenie Chojny 2 drzew (druk nr 
2/WSP-AN/131). 
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Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz stwierdził, że celowość złożenia tego 
pisma wynika z tego, iż najprawdopodobniej po przeprowadzeniu postępowania 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zostaną nałożone na Powiatowy 
Zarząd Dróg kary za wadliwe wycięcie (na zlecenie PZD przez PUK Sp. z o.o. 
w Chojnie) 2 drzew. W chwili obecnej są czynione starania, aby na wypadek 
niekorzystnego rozstrzygnięcia dla PZD, ewentualne ich naliczenie i zapłacenie 
nastąpiło w roku przyszłym. W związku z tym należałoby w przyszłorocznym 
budżecie zagwarantować środki w wysokości na ewentualne zapłacenie tych kar 
w ratach na 5 lat.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zaproponowała, aby Zarząd Powiatu 
zdecydował o utworzeniu w przyszłorocznym budżecie powiatu, rezerwy 
celowej w kwocie odpowiadającej ewentualnym karom. Dodała jednak, że 
utworzenie rezerwy nie rozwiązuje źródła jej sfinansowania.  
Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz odnosząc się do wypowiedzi Pani 
Skarbnik stwierdził, że utworzenie rezerwy celowej na zapłacenie tych kar, 
które jeszcze nie zostały naliczone, bowiem toczy się jeszcze postępowanie  
w tej sprawie może wzbudzić uzasadniony niepokój Rady.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że można tego teraz  
nie wprowadzać do projektu budżetu na 2006 r. Jednakże należałoby to zrobić  
w chwili ewentualnego otrzymania pisma nakładającego kary.  
Wicestarosta Józef Ruciński spytał, „czy naliczenie tych kar będzie ujęte  
w budżecie jako koszt działalności PZD, czy też będzie ujęte w inny sposób?”  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska potwierdziła, że będzie to ujęte jako 
rezerwa celowa z przeznaczeniem na opłacenie kar, w budżecie Powiatowego 
Zarządu Dróg nie będzie to ujęte.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że ewentualne umorzenie kar może 
dotyczyć takiej sytuacji, gdy dokonujący szkodę zagwarantuje, powrót do stanu 
fatycznego z przed wyrządzenia szkody. Dodał, że w przypadku wycięcia nie 
ma takiej możliwości. Rozłożenie na raty naliczonych kar może być dokonane 
na 5 lat. Powiedział jednocześnie, że nie jest dobrym pomysłem utworzenie 
rezerwy celowej w projekcie budżetu.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy – Danuta Bus – Członek 
Zarządu Powiatu.  

 

Członek Zarządu Danuta Bus spytała, czy nie można zapisać tych 
ewentualnych wydatków jako rezerwy w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg, 
bez określenia, na co one będą przeznaczone.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że rezerwa celowa musi 
być tworzona na określony cel. Dodała, że gdyby miała to być kwota mniejsza 
tj. do 1% w stosunku do dochodów to może być ona przeznaczona z rezerwy 
ogólnej powiatu.  
Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz powiedział raz jeszcze,  
aby do budżetu Powiatowego Zarządu Dróg wprowadzić rezerwę celową  
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na nieprzewidziane wydatki, wśród których jednym z nich może być wydatek 
związany z ewentualną karą. Dodał, że na pewno nie może być to kwota 818 
tys. zł, gdyż budżet PZD nie jest taki duży. Powiedział również, że skonsultuje 
to telefonicznie z dyrektorem PZD.  
 
W tym momencie Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz przeprowadził w obecności Zarządu 

Powiat rozmowę telefoniczną z Dyrektorem PZD – Ryszardem Dziokiem. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy Przewodnicząca Zarządu – 
Ewa De La Torre, która przejęła przewodniczenie obradom. 

 
Od tego momentu uczestniczy w posiedzeniu Zarządu Powiatu – Mec. Marian Ludkiewicz – 

Radca Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz poprosił Mec. M. Ludkiewicza  
o przedstawienie aktualnego stanu rozwoju sprawy związanej z wycięciem  
dwóch drzew w pasie drogowym dróg powiatowych w Chojnie.  
Mec. Marian Ludkiewicz przedstawił chronologicznie stan sprawy  
na podstawie dokumentów. Powiedział, że aktualnie sprawa jest dopiero  
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Dodał, że czyni wszelkie starania, 
w celu obrony argumentacji PZD w toku postępowania. Powiedział, że 
rozstrzygnięcie tej sprawy może nastąpić w przyszłym roku.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w celu 
zagwarantowania środków w przyszłorocznym budżecie na ewentualne 
zapłacenie kar należy utworzyć rezerwę ogólną, jeżeli jest to możliwe.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Mec. Marian Ludkiewicz – Radca Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 

  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że rezerwa ogólna może 
być utworzona w wysokości 1% w stosunku do dochodów. W przypadku 
budżetu powiatu jest ok. 450 tys. zł rocznie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre stwierdziła, że w takim razie 
należy utworzyć rezerwę przy jednostce, w tym przypadku Powiatowym 
Zarządzie Dróg, który jest trwałym zarządcą wszystkich dróg w powiecie. 
Powinna ona być też taką kwotą, która nie zagrozi normalnemu funkcjonowaniu 
jednostki.  
 

Zarząd po dyskusji w celu zagwarantowania środków na poczet 
ewentualnych kar za wycięcie dwóch drzew, postanowił utworzyć rezerwę 
celową w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg.  
  

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia prac dodatkowych na roboty budowlane 
prowadzone w związku z termomodernizacją stropodachu na 
budynkach warsztatów w ZSP nr 2 w Chojnie (druk nr 3/WSP-AN/131).  
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia prac 
dodatkowych na roboty budowlane prowadzone w związku  
z termomodernizacją stropodachu na budynkach warsztatów w ZSP nr 2  
w Chojnie. Wykonanie dodatkowych prac i wniosek wynikają z protokołów 
konieczności.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na modernizację węzła cieplnego w SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 4/WSP-AN/132). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację węzła 
cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i przesunął jego 
realizację na rok 2006.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy – Koordynato Ochrony Zdrowia –  
Jarosław Witeńko. 

II.PION STAROSTY. 
1. Ponowne rozpatrzenie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim, a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie (druk nr 
1/SP/131). 

 

Zarząd ponownie omówił projekt porozumienia pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie 
wzajemnych działań zmierzających do wdrożenia programu naprawczego 
mającego na celu zapewnienie realizacji zadań ochrony zdrowia na terenie 
Powiatu Gryfińskiego.  

W celu dopracowania szczegółów w/w porozumienia oraz rozwikłania 
wszelkich wątpliwości związanych z podpisaniem porozumienia, Zarząd 
postanowił, że w tej sprawie spotkają się Wicestarosta – Józef Ruciński, 
Sekretarz Powiatu - Jerzy Herwart, Koordynator Ochrony Zdrowia – 
Jarosław Witeńko oraz Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
– Zygmunt Kandulski, którzy wypracują ostateczną wersję porozumienia.  

Zarząd postanowił, że ostateczna wersja porozumienia będzie 
przedmiotem obrad na posiedzeniu w dniu 14.11.2005 r.  
 

2. Pismo Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
powstającego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (druk nr 
2/SP/131). 
 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wicemarszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie powstającego Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego.  
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Zarząd wyraził akceptację dla przedstawionej idei stworzenia 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w postaci związku celowego lub 
stowarzyszenia miast i gmin.  
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie informacji  

na temat sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 1/SE/131). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej w sprawie informacji na temat sytuacji finansowej SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Zarząd, na wniosek Przewodniczącej postanowił, że na najbliższe 
posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zostaną 
zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej, zaś informacja o jej terminie 
zostanie przesłana także do wszystkich radnych Powiatu Gryfińskiego.  

 

2. Wniosek dotyczący zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa metalowych regałów przesuwanych oraz 
stacjonarnych” oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do w/w postępowania (druk nr 2/SE/131).  

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Dostawa metalowych regałów przesuwanych oraz stacjonarnych”. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa metalowych regałów przesuwanych oraz stacjonarnych” 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 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
metalowych regałów przesuwanych oraz stacjonarnych”. 
 

3. Materiały poglądowe dotyczące wymiany korespondencji z Panią Teresą 
Duniec- Łuksza (druk nr 3/SE/131). 

 

Zarząd zapoznał się z materiałami poglądowymi dotyczącymi wymiany 
korespondencji z Panią Teresą Duniec – Łukszą.  
 

V. PION SKARBNIKA. 

1. Wniosek dotyczący przyjęcia prognozy dochodów i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 1/SK/131). 
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 Zarząd po omówieniu prognozy dochodów i wydatków jednostek 
oświatowych, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim, 
przyjął je w takiej formie, w jakiej zostały zaproponowane przez 
kierowników tych jednostek. 
 Zarząd po analizie prognozy dochodów i wydatków Starostwa 
Powiatowego, zobowiązał Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu  
o zweryfikowanie wydatków związanych z administracją i utrzymaniem 
urzędu w taki sposób, aby nie przekraczały one znacząco planowanego 
wykonania budżetu w roku 2005.  
 
       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   _________________ 


