
 1

Protokół nr 133/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 21 listopada 2005 r. w godzinach od 1200 do 1900 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 uzupełniony w: 
a) PIONIE WICESTROSTY o punkt 14 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu 

Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług 
świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 
14/WSP/133), 

b) PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt Pismo Transprojekt 
Gdański dotyczące opracowania projektu budowlanego drogi ekspresowej S3, odcinek 
Szczecin - Gorzów Wlkp. (druk nr 9/WSP-AN/133). 

Na wniosek WICESTAROSTY jako pierwszy był rozpatrywany pkt. 3 w PIONIE 
STAROSTY „Projekt umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ „Intermed” z 
siedzibą w Nowogardzie z naniesionymi poprawkami przez NZOZ „Intermed” (druk nr 
3/SP/133). 
Zaproponowany porządek przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 

3. Po wprowadzeniu poprawek Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 132/II/2005 z 7 
listopada 2005 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Gryfinie uczestniczy Koordynator 

Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko.  
 

II. PION STAROSTY. 

3. Projekt umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ „Intermed”  
z siedzibą w Nowogardzie z naniesionymi poprawkami przez NZOZ 
„Intermed” (druk nr 3/SP/133). 

 
W trakcie dyskusji na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyła Przewodnicząca Zarządu - Ewa 

De La Torre, która przejęła przewodnictwo obrad.   
 

Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko poinformował,  
że zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu projekt 
umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ „Intermed” z siedzibą  
w Nowogardzie z naniesionymi poprawkami przez NZOZ „Intermed” 
został przesłany do Prezesa Jacka Kargula. Naniósł on swoje poprawki  
i odesłał ten projekt. 

Koordynator Ochrony Zdrowia przedstawił poszczególne propozycje 
poprawek do umowy wskazane, przez „Intermed”.  

Zarząd po omówieniu poszczególnych propozycji zmian do umowy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ „Intermed” z siedzibą  
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w Nowogardzie z naniesionymi poprawkami przez NZOZ „Intermed” oraz 
przeprowadzonej dyskusji podjął następujące decyzje: 

1. W celu realizacji dalszego etapu procesu restrukturyzacji 
przygotować projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia poręczenia spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej 
przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, 

2. W dniu 23 listopada 2005 r. przeprowadzić ostateczne rozmowy  
z Prezesem „Intermed” Sp. z o.o. Jackiem Kargulem przy udziale 
dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Jerzego 
Gromowskiego oraz sfinalizować podpisanie umowy określającej 
wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej  
w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie 
Powiatu Gryfińskiego oraz zasad realizacji przedsięwzięcia  
w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków 
publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie 
niezbędnymi składnikami majątkowymi. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła - Danuta Bus - Członek Zarządu 

Powiatu w Gryfinie.  
 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na 2005 rok  
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów materiałów i wyposażenia, 
opłat za media oraz na pokrycie części kosztów przeprowadzonego 
arbitrażu (druk nr 1/SP/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy na 2005 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów 
materiałów i wyposażenia, opłat za media oraz na pokrycie części kosztów 
przeprowadzonego arbitrażu.  
 

2. Zapoznanie się z wykazem zobowiązań Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
2/SP/133). 

 

Zarząd zapoznał się wykazem zobowiązań na dzień 30.09.2005 r. 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 

 

4. Pismo Jatex - Finanse z zapytaniami na temat aktualnej sytuacji 
prawnej SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 4/SP/133). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Jatex - Finanse z zapytaniami na temat 
aktualnej sytuacji prawnej SPZZOZ w Gryfinie. Zarząd zobowiązał 
dyrektora SPZZOZ w Gryfinie - Andrzeja Bandurowskiego  
do przygotowania i przedstawienia pod obrady Zarządu projektu 
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odpowiedzi na wyżej wymienione pismo, które w szczególności powinno  
w szczególności zwierać: 

1. Opis działań podejmowanych przez organy powiatu w celu spłaty 
zadłużenia, 

2. Opis obecnego stanu spłaty zadłużenia, 
3. Opis działań dotyczących bieżącego informowania w/w wierzyciela, 

co do jego spłaty.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie 

dofinansowania domów pomocy społecznej - realizacja programów 
naprawczych (druk nr 1/WSP/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dofinansowania domów pomocy 
społecznej - realizacja programów naprawczych.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
(druk nr 2/WSP/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego DPS w Moryniu (druk nr 3/WSP/133). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia 
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 4/WSP/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
Zdroju. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 
(druk nr 5/WSP/133).  
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych w/s zatwierdzenia wartości zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne i zatwierdzenie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie na „Wykonanie 
robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie” w budynku Powiatowej 
PSP w Gryfinie (druk nr 6/WSP133).  

 

Zarząd zatwierdził wartość zamówienia na postępowanie o zamówienia 
publiczne oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
na postępowanie pn. „Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych 
pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  
w Gryfinie” w budynku Powiatowej PSP w Gryfinie. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały w sprawie 
realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i 
GW w Gryfinie w 2005 r. (druk nr 7/WSP/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zmianie uchwały w sprawie 
realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i 
GW w Gryfinie w 2005 r. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz PZD w Gryfinie 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w obrębie Wełtyń II oraz Pniewo, gmina Gryfino (druk nr 
8/WSP133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przekazania w trwały zarząd  
na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 
Wełtyń II oraz Pniewo, gmina Gryfino. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali 
użytkowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
9/WSP/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali 
użytkowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.  
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju 
pełnomocnictwa obejmującego sprawy związane z realizacją zadania 
„adaptacji pomieszczeń na łazienki, wymiana okien i docieplenie ścian  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju”, w związku  
z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego” 
(druk nr 10/WSP/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy związane z realizacją 
zadania „adaptacji pomieszczeń na łazienki, wymiana okien i docieplenie ścian w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku - Zdroju”, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju pełnomocnictwa 
obejmującego sprawy związane z realizacją zadania „adaptacji 
pomieszczeń na łazienki, wymiana okien i docieplenie ścian w Domu 
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Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju”, w związku z otrzymaniem 
dofinansowania w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego”. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami (druk nr 11/WSP/133).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału działki zabudowanej 
oznaczonej numerem 77/1, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego  
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 
12/WSP/133).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
podziału działki zabudowanej oznaczonej numerem 77/1, będącej 
własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie.  
 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 
wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu 
mieszkalnego w budynku sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Chojnie przy  
ul. Dworcowej 3, usytuowanym na działce pozostającej w trwałym 
zarządzie ZSP Nr 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 13/WSP/133). 

  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami postanowił nie wyrazić zgody  
na bezprzetargowe wynajęcie lokalu mieszkalnego mieszczącego się 
budynku Sali ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Dworcowej 3, usytuowanym na 
działce pozostającej w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Chojnie, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia 
zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 14/WSP/133). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 



 7

Wstrzymało się - 0 osób. 
 

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

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

sprawie ujęcia środków na Projekt Sokrates - Comenius jako 
niewygasających w roku 2005 (druk nr 1/WSP-AN/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki sprawie ujęcia środków na Projekt Sokrates - 
Comenius jako niewygasających w roku 2005.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu oraz unieważnienie 
postępowania o zamówienie publiczne na: „Wymiana stolarki okiennej 
w budynku DPS w Moryniu” (druk nr 2/WSP-AN/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
protokołu oraz unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne  
na: „Wymiana stolarki okiennej w budynku DPS w Moryniu”. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowy 
Zarząd Dróg w Gryfinie” (druk nr 3/WSP-AN/133).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowy Zarząd Dróg w 
Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
pod nazwą „Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie”. 
 

4. 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 (druk nr 4/WSP-
AN/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia prac 
dodatkowych na roboty budowlane prowadzone w związku  
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z termomodernizacją stropodachu na budynkach warsztatów w ZSP Nr 2  
w Chojnie.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s dofinansowania zakupu wyposażenia kuchni i stołówki  
w SOS-W w Chojnie (druk nr 5/WSP-AN/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s dofinansowania zakupu 
wyposażenia kuchni i stołówki w SOS-W w Chojnie. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie na seminarium Pt. „Droga 
młodych w Europie” w Ośrodku Studiów Ogólnoeuropejskich w Vlotho 
(druk nr 6/WSP-AN/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania kwota 1.000 zł wyjazdu 
młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie  
na seminarium Pt. „Droga młodych w Europie” w Ośrodku Studiów 
Ogólnoeuropejskich w Vlotho.  
 

7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
na temat zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 7/WSP-AN/133). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat zwiększenia części 
oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

8. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
na temat propozycji Burmistrza Gminy Chojna w sprawie budowy Sali 
gimnastycznej w Chojnie (druk nr 8/WSP-AN/133).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat propozycji Burmistrza 
Gminy Chojna w sprawie budowy Sali gimnastycznej w Chojnie. 
 

9. Pismo Transprojekt Gdański dotyczące opracowania projektu 
budowlanego drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp. 
(druk nr 9/WSP-AN/133) 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Transprojekt Gdański dotyczące 
opracowania projektu budowlanego drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin 
- Gorzów Wlkp.  
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Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął projekt odpowiedzi  
na w/w pismo przygotowany przez Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu.  
 

V. PION SKARBNIKA. 

1. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 Chojnie informujące o przekroczeniu 
dyscypliny finansowej z tytułu nieprzekazania dochodów za miesiąc 
październik w terminie (druk nr 1/SK/133). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora ZSP Nr 2 Chojnie 
informującym o przekroczeniu dyscypliny finansowej z tytułu 
nieprzekazania dochodów za miesiąc październik w terminie. 

Zarząd uznał, że przywrócenie terminu na możliwość złożenia wniosku  
o przesunięcie terminu wpłaty dochodów własnych, może nastąpić  
po pisemnym złożeniu wniosku w tej sprawie przez Dyrektora ZSP Nr 2  
w Chojnie.  
 

2. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zezwolenia  
na prowadzenie obsługi bankowej Funduszu Pracy przez Banki 
Spółdzielcze (druk 2/SK/133). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie w sprawie zezwolenia na prowadzenie obsługi bankowej 
Funduszu Pracy przez Banki Spółdzielcze. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 3/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 4/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
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5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 5/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 6/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 7/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 8/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 9/SK/133). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 10/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca 
uchwałę 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 11/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniającą uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

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

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem 
Geodezyjnym  i kartograficznym na rok 2005 (druk nr 12/SK/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym  
i kartograficznymna rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. 
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13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w planie finansowym PFOŚ i GW na rok 2005 (druk nr 13/SK/133).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w planie 
finansowym PFOŚ i GW na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie 
finansowym PFOŚ i GW na rok 2005. Zmian dokonuję się w związku  
z koniecznością zmiany klasyfikacji wydatków stanowiących dotacje dla 
jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadania 
pn. „Termomodernizacja obiektów powiatowych - wymiana pokrycia 
dachowego z dociepleniem i wymiana naświetli okiennych w budynku 
warsztatu ZSP Nr 2 w Chojnie”.  
 

14. 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 14/SK/133). 

 
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 - 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. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku ze: 

1) Zmniejszeniem się liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej  
od 01.01.2005 r. do 30.11.2005 r. zmniejszeniu uległa kwota dotacji,  
z której finansowane są wydatki w domach pomocy społecznej. Kwota 
wynikająca z przyznanej dotacji przypadającej na 1 pensjonariusza, 
która uległa zmniejszeniu kształtuje się następująco: 
a) DPS Nowe Czarnowo - 14 osób x 1.252 zł =17.528 zł 
b) DPS Moryń - 14 osób x 1.252 zł = 17.528 zł 
c) DSP Trzcińsko Zdrój - 20 osób x 1.252 zł = 25.040.zł 
d) DPS Dębce - 77 osób x 1.252 zł = 96.404 zł 

Łącznie zmniejszenia wydatków finansowanych dotacją w poszczególnych 
domach pomocy stanowią kwotę 156.500 zł 

2) Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: 
PS..MO.3051/211/2005 środki w kwocie 132.100 zł pochodzące  
ze zwolnionej w Powiecie Gryfińskim dotacji w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej w II półroczu 
2005 r. zostają przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 



 13

3) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 456/2005 z dnia  
10 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2005, w którym zmniejszono Powiatowi 
dotację celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – 
Domy pomocy społecznej o kwotę 24.400 zł, w związku  
ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców domów pomocy społecznej 
objętych dotacją za okres od czerwca do listopada 2005 r. 

4) Wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
o zmianę w planie wydatków budżetowych, z powodu konieczności 
zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistyczne 
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. 
W dotychczasowym planie finansowym w rozdziale 85220 znajduje się 
kwota 5.000 zł. Niniejszą uchwałą zmniejsza się planu wydatków 
budżetowych w dziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie –
38.457 zł zabezpieczając środki na realizację zadania. 

 

15. 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 15/SK/133). 

 
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 - 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. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 
1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2005 z dnia  

10 października 2005r., w którym zwiększono Powiatowi Gryfińskiemu 
dotacje celowe (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 11)  
na łączną kwotę 220.096 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
realizowanych  
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2005, z tego: 
a) w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły 

zawodowe przyznano dotację celową na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 130.000 zł,  
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie budynku 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie”, 

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy 
społecznej, przyznano dotację celową na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 90.096 zł,  
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z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja 
pomieszczeń na łazienki i pokoje mieszkalne w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju” 

2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
o przeznaczenie środków w kwocie 4.000 zł znajdujących się dotychczas  
w planie finansowym Wydziału Edukacji dla ZSP Nr 2 w Chojnie  
z przeznaczeniem na organizację obchodów 40-lecia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 

 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Głównego 

Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa 
Powiatowego, funduszy celowych (druk nr 1/SE/133). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Głównego 
Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych organu finansowego, 
jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął w sprawie upoważnienia Głównego 
Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa 
Powiatowego, funduszy celowych. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 2/SE/133). 

 

Zarząd postanowił przełożyć przyjęcie projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na kolejne posiedzenie.  

Zarząd uznał, że przedstawienie w/w uchwały Radzie Powiatu pod 
obrady zostanie dokonane na sesji zaplanowanej na grudzień. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Dostawa mebli biurowych” (druk nr 
3/SE/133). 

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę mebli biurowych”. 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa mebli 
biurowych” 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 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawa mebli biurowych”. Komisja została powołana  
w następującym składzie: 

1.Agnieszka Madejak – przewodniczący komisji, 
2.Stojan Diakowski– sekretarz komisji, 
3.Igor Wiczkowski – członek komisji, 
4.Andrzej Krzemiński – członek komisji. 

 

       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   _________________ 


