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Protokół nr 152/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 8 marca 2006 r. w godzinach od 1000 do 1700 w siedzibie przy  
ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu -  

Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu. (Lista obecności  
– zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony o: 
a) W PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt 12 Spotkanie  

z przedstawicielem Biura Architektonicznego Macieja Płotkowiaka w sprawie omówienia 
dokończenia wykonania dokumentacji projektowej na renowację budynków w SOS-W  
w Chojnie.  

b) W PIONIE SKARBNIKA o punkt 10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenie z budżetu Powiatu na drugi kwartał roku 2006 dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 5/SK/152). 

Jako pierwszy rozpatrywany był punkt 12 w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU 
Spotkanie z przedstawicielem Biura Architektonicznego Macieja Płotkowiaka w sprawie 
omówienia dokończenia wykonania dokumentacji projektowej na renowację budynków w SOS-W 
w Chojnie. 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 148/II/2006 z dnia 15 i 16 lutego 2006 r.,  

Nr 149/II/2006 z dnia 21 lutego 2006 r., Nr 150/II/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.  
i Nr 151/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. (5 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu wziął udział Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych - Józef Siwek oraz Przedstawiciel Biura Architektonicznego - dr inż. arch. 
Karol Krzątała.  

 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
12. Spotkanie z przedstawicielem Biura Architektonicznego „Macieja 

Płotkowiaka” w sprawie omówienia dokończenia wykonania dokumentacji 
projektowej na adaptację budynków w SOS-W w Chojnie.  

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre na wstępie powitała Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Józefa Siwka oraz 
Przedstawiciela Biura Architektonicznego - dr inż. arch. Karola Krzątałę. 
Przypomniała, że została przygotowana dokumentacja projektowa na adaptację 
budynków w SOS-W w Chojnie, w których mieścić się będzie dom dziecka oraz 
SOS-W w Chojnie, a następnie poprosiła Naczelnika - Józefa Siwka o przedstawienie 
harmonogramu prac wykonania tejże dokumentacji.  
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
powiedział, że przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie 
adaptacji i modernizacji budynków w SOS-W w Chojnie wygrało Biuro 
Architektoniczne „Macieja Płotkowiaka” w Szczecinie. Wartość zadania została 
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oszacowana na 231.800 zł. brutto. Zadanie to zostało podzielone na trzy etapy. 
Pierwszy etap zadania miał się zakończyć 30 września 2005 r., drugi etap  
do 30 listopada 2005 r., zaś trzeci do 30 grudnia 2005 r. Następnie Naczelnik 
Wydziału powiedział, że etapy zakończenia zadania były aneksowane. Pierwszy 
aneks został sporządzony w związku z tym, iż tzw. „budynek Gierkowski” nie może 
być modernizowany, lecz nadaje się tylko do rozbiórki. Jednocześnie Wojewódzki 
Konserwator Budynków wydał opinię, że linie budynku należy odsunąć od murów 
obronnych. Wymagało to jednocześnie zmiany warunków zabudowy. W związku  
z tak powstałymi problemami aneks zakładał przesuniecie terminu zakończenia I 
etapu na dzień 30 grudnia 2005 r.  
Następnie Naczelnik Józef Siwek powiedział, że II etap został aneksowany ze 
względu to, że projektowana instalacja elektryczna zakładała zbyt małą moc 
zamówionej energii elektrycznej w stosunku do potrzeb ośrodka. W związku z tym, 
należało zwrócić się do Zakładów Energetycznych o zwiększenie mocy zamówionej, 
co spowodowało określone przedłużenie w czasie wykonania dokumentacji 
projektowej. Dodał, że trzeci etap został wykonany zgodnie z terminem do 30 
grudnia 2005 r.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czy w związku z tym wartość 
zadania wzrosła oraz w jaki sposób były uzyskiwane wszelkie pozwolenia.  
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
powiedział, że wartość zamówienia nie wzrosła, zaś wszelkie wnioski o wydanie 
pozwoleń były składane w pierwszym etapie. Pierwszy i trzeci etap został 
zakończony, zaś dokumentacja przekazana protokolarnie. Drugi ze względu na 
wniosek o zwiększenie zamówionej mocy elektrycznej nie został jeszcze 
zakończony.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła o przedstawienie stanu 
realizacji zadania do dnia dzisiejszego.  
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
powiedział, że II etap jest cały czas w przygotowaniu.  
Dr inż. arch. Karol Krzątała powiedział, że biuro architektoniczne pana Macieja 
Płotkowiaka złożyło w lutym fakturę za wykonanie I etapu, która opiewa na kwotę 
81.130 zł brutto.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, na jaką wartość opiewa 
faktura za wykonanie III etapu. 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
powiedział, że jest to 30% wartości całego zamówienia, zaś wartość II etapu opiewa 
podobnie jak za I etap czyli 81.130 zł brutto.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre podsumowując powiedziała, że I etap 
został zakończony i została wystawiona faktura na 81.130 zł brutto, drugi etap nie 
został zakończony i nie została wystawiona faktura, zaś III etap został zakończony 
ale nie została wystawiona faktura.  
Poinformowała, dr inż. arch. Karola Krzątałę - przedstawiciela Biura 
Architektonicznego „Macieja Płotkowiaka” o tym, że termin oddawania 
dokumentacji zbiegał się z zakończeniem roku budżetowego. Dodała, że powiat miał 
kłopoty ze realizacją dochodów własnych. Jednakże Zarząd Powiatu czynił starania, 
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aby sporządzić montaż finansowy na realizację tego zadania, zaś radzie powiatu 
został przedstawiony odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie. Niestety, projekt 
uchwały został wycofany z porządku obrad wobec rozbieżności zdań Wardo radnych 
skąd mają pochodzić środki na zapłacenie omawianych wcześniej faktur. Spytała, 
zarazem czy istnieje możliwość prolongaty terminu zapłaty za faktury.  
Dr inż. arch. Karol Krzątała powiedział, że niestety nie, gdyż projektanci, którzy 
wykonywali różne prace projektowe nie mają zbyt dużych możliwości i jest to dla 
nich poważna dziura w budżecie. Powiedział, że ewentualnie może nastąpić 
przedłużenie realizacji faktury za etap III zaś, aby jak najszybciej zrealizować 
płatność faktury za etap I. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że Zarząd będzie musiał 
jeszcze raz przedyskutować sposób montażu finansowego na realizację tego zadania, 
a co za tym idzie zapłaty za faktury wystawione przez wykonawcę „Biuro 
Architektoniczne Macieja Płotkowiaka”.  
Dr inż. arch. Karol Krzątała powiedział, że chciałby jeszcze złożyć pismo 
dotyczące przedłużenia terminu złożenia dokumentacji projektowej - II etap do dnia 
30 kwietnia 2006r. Związane jest to z tym, iż pismo z firmy ENEA w sprawie 
zwiększenia mocy energii elektrycznej wpłynęło z końcem lutego 2006 r.   
i niemożliwe jest naniesienie poprawek do projektu oraz wszelkich uzgodnień 
projektu w terminie, do którego ma być złożona dokumentacja - II etapu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre kto jest za tym, aby wyrazić zgodę na 
aneksowanie umowy na wykonanie prac projektowych przez Biuro Architektoniczne 
„Macieja Płotkowiaka” - adaptacja budynków w SOS-W w Chojnie - realizacja II 
etapu - do 30 kwietnia 2006 r. zgodnie z wnioskiem ? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd wyraził zgodę na aneksowanie co do terminu wykonania umowy na 
wykonanie prac projektowych przez Biuro Architektoniczne Macieja 
Płotkowiaka - adaptacja budynków w SOS-W w Chojnie - realizacja II etapu - 
do 30 kwietnia 2006 r. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych - Józef Siwek oraz Przedstawiciel Biura Architektonicznego - dr inż. arch. 

Karol Krzątała.  
  

II. PION STAROSTY. 

1. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dotyczący zajęcia 
stanowiska w sprawie toczących się przed Sądem Pracy procesów  
z powództwa pracowników SPZOZ o wypłatę „13 pensji” oraz innych 
należności (druk nr 1/SP/152). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie dotyczącym zajęcia stanowiska w sprawie toczących się przed Sądem 
Pracy procesów z powództwa pracowników SPZOZ o wypłatę „13 pensji” oraz 
innych należności. 
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Zarząd pozostawia do dyspozycji dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
podjęcie decyzji, co do zawarcia ewentualnych ugód z pracownikami SPZOZ 
Szpital Powiatowy o wypłatę „13 pensji” oraz innych zobowiązań.  

Zarząd nie widzi możliwości podjęcia jakichkolwiek rozstrzygnięć, które w 
przyszłości skutkowałby przejęciem przez powiat zobowiązań, gdyby miały one 
powstać w wyniku zaproponowanych i zawartych ugod z pracownikami SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie, jak również zasądzonych na ich rzecz.  
 

2. Pismo firmy „Jatex - Finanse” w sprawie przekazania informacji na temat 
procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie oraz terminu i sposobu spłaty 
wierzytelności wobec w/w spółki (druk nr 2/SP/152). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem „Jatex - Finanse” w sprawie przekazania 
informacji na temat procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie oraz terminu  
i sposobu spłaty wierzytelności wobec w/w spółki.  

Zarząd polecił dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie - Panu Andrzejowi 
Bandurowskiemu - przygotowanie i przesłanie w imieniu Zarządu Powiatu, 
odpowiedzi na w/w pismo.  
 

3. Pismo dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - 
Leczniczy w Gryfinie w sprawie poszerzenia bazy lokalowej zakładu  
o pomieszczania po byłym OIOM w budynku przy ul. Niepodległości 39 
(druk nr 3/SP/152). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem dyrektora SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie wyraził zgodę 
na poszerzenie bazy lokalowej zakładu o pomieszczania po byłym OIOM  
w budynku przy ul. Niepodległości 39. Zarząd polecił przygotowanie 
dokumentacji formalno - prawnej w tej sprawie Wicestaroście Józefowi 
Rucińskiemu.  
 

4. Pismo dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie w sprawie rozważenia partycypowania 
w kosztach diagnostyki i leczenia pacjentów chorujących na gruźlicę oraz 
kosztach badań osób będących ze środowiska chorego (druk nr 4/SP/152).  

 

 Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie w sprawie 
rozważenia partycypowania w kosztach diagnostyki i leczenia pacjentów 
chorujących na gruźlicę oraz kosztach badań osób będących ze środowiska 
chorego. Jednakże Zarząd nie widzi możliwości dofinansowania z budżetu 
powiatu diagnostyki i leczenia pacjentów chorujących na gruźlicę oraz kosztów 
badań. Zarząd prezentuje pogląd, że może to być przedmiotem działań i oferty 
dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat rozwiązania przez 

dyrektora DPS w Moryniu za porozumieniem stron umowy z zastępcą 
głównego księgowego w DPS w Moryniu (druk nr 1/WSP/152). 

 

Zarząd przyjął informację Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat 
rozwiązania przez dyrektora DPS w Moryniu za porozumieniem stron umowy  
o pracę z zastępcą głównego księgowego w DPS w Moryniu.  
 

2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca zgodnego rozliczenia 
umowy z PFRON (druk nr 2/WSP/152). 

 

Zarząd przyjął informację Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca 
zgodnego rozliczenia umowy z PFRON.  
 

3. Wniosek dyrektora DPS w Moryniu nr DPS.1.P-0717/3/2006 r. z dnia 
13.02.2006 r. ( data w pływu 21.02.2006 r.) w sprawie dokonania zmian w 
budżecie DPS w Moryniu (druk nr 3/WSP/152). 

 

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie wniosku dyrektora DPS  
w Moryniu w sprawie dokonania zmian w budżecie DPS w Moryniu na kolejne 
posiedzenie. Zarząd polecił przygotowanie i oprzyrządowanie wniosku 
dyrektorowi PCPR w Gryfinie.  
 

4. Wniosek Dyrektora SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005 (druk nr 4/WSP/152). 

 

Zarząd zaopiniował pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego za rok 2005 w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.  
 

5. Wniosek zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa w sprawie rozdziału środków finansowych PFOŚ i GW w Gryfinie 
w 2006 r. - zadanie „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych - jednostki powiatowe” (druk nr 5/WSP/152).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek zastępcy Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie rozdziału środków 
finansowych PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. - zadanie „Edukacja ekologiczna 
oraz propagowanie działań proekologicznych - jednostki powiatowe”.   
 

6. Wniosek dotyczący ustalenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań 
własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. (druk nr 
6/WSP/152). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący ustalenia jednostki 
odpowiedzialnej za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze 
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inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW 
w Gryfinie w 2006 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań własnych 
Powiatu został wyznaczony - Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych.  
 

7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie podpisania aneksu  
do umowy z Państwem Agnieszką i Tomaszem Drabik prowadzącymi 
Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka „Agatos” w Gardnie (druk nr 
7/WSP/152). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie podpisania aneksu do umowy z Państwem Agnieszką i Tomaszem 
Drabik prowadzącymi Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka „Agatos”  
w Gardnie. 

Zarząd do podpisania w/w aneksu upoważnił Przewodniczącą Zarządu - 
Ewę De La Torre oraz Wicestarostę - Józef Rucińskiego.  
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie miasta Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość położoną  
w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, bez 
obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych 
nieruchomości (druk nr 8/WSP/152). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość położoną w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, bez 
obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie miasta 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość położoną  
w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, bez obowiązku 
dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. 
Zamiana nieruchomości przy ul;. Parkowej (własność powiatu) i terenu przy ul. 
Sprzymierzonych 4 (własność Gm. Gryfino) umożliwi uporządkowanie stanu 
prawnego parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego (wybudowanego 
przez powiat) oraz rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych dla 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - przez nieodpłatne przekazanie terenu 
powiatu - gminie - z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny w centrum 
miasta.  
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 
wniosku Agencji Ochrony Osób i Mienia Skorpion - Jack w sprawie zmiany 
umowy na świadczenie usług ochrony obiektów stanowiących własności 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/WSP/152).  
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, postanowił wyrazić zgodę na wykreślenie z umowy  
na świadczenie usług ochrony obiektu mieszczącego się w Chojnie, przy  
ul. Dworcowa 1, z warunkiem, że do czasu zawarcia umowy z inną firmą, 
Agencja Ochrony Osób i Mienia Skorpion - Jack ochraniać będzie w/w obiekt.  
 

10. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat 
użyczenia przez ZSP Nr 1 w Chojnie pomieszczenia znajdującego się w 
budynku szkoły, z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej (druk nr 
10/WSP/152). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami na temat użyczenia przez ZSP Nr 1 w Chojnie 
pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły, z przeznaczeniem na gabinet 
pielęgniarki szkolnej.  
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zajęcia stanowiska w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 
161, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino i zniesienia współwłasności 
przedmiotowej nieruchomości (druk nr 11/WSP/152). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami postanowił po raz kolejny wystąpić do Burmistrza Miasta i 
Gminy Gryfino z pismem informującym, iż należy dokonać podziału 
nieruchomości oznaczonej nr działki 161, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, 
bez względu na zamierzenia wobec funkcjonowania szkoły usytuowanej na w/w 
działce.  

 

12. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie przyznania wynagrodzenia 
za pracę z tytułu pełnieni obowiązków Przewodniczącej Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie (druk nr 
12/WSP/152). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek i uzasadnienie prawne dyrektora 
PCPR w Gryfinie w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia 
dodatkowo obowiązków Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Gryfinie w trybie umowy zlecenia. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  

i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005 (druk nr 1/WSP-
AN/152). 

 

Zarząd zaopiniował pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego za rok 2005 w SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie. 
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2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyjaśnienia zapisu § 2 
uchwały nr XXXI/404/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. (druk nr 2/WSP-
AN/152). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, które 
stanowi reakcję na pismo ZNP w Gryfinie w sprawie wyjaśnienia zapisu § 2 
uchwały nr XXXI/404/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r., dotyczącym zobowiązania 
się dyrektorów szkół i placówek wymienionych w załączniku nr 1 niniejszej 
uchwały do sporządzenia: 

1. Tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych, 
2. Tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, 
3. Tabeli stawek dodatku funkcyjnego. 

oraz uzupełnienia wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 Zarząd zaakceptował propozycję odpowiedzi na w/w pismo sporządzoną 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zatwierdzenia nowych typów szkól i kierunków kształcenia oraz 
planu naboru klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 
2006/2007 (druk nr 3/WSP-AN/152). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia nowych typów szkól  
i kierunków kształcenia oraz planu naboru klas pierwszych szkół 
Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia stanowiska wicedyrektora  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach (druk nr 4/WSP-
AN/152). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia 
stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od 1 marca 2006 
r. do 31 sierpnia 2006 r. (druk nr 5/WSP-AN/152). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki postanowił przyznać dodatki motywacyjne 
dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od 
1 marca 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. w wysokości: 

1. Jerzy Bednarczyk - ZSP Nr 1 w Gryfinie - 25%, 
2. Zbigniew Niechciał - ZSP Nr 1 w Chojnie - 25%, 
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3. Dorota Mielniczek - ZSP Nr 2 w Gryfinie - 30%, 
4. Małgorzata Ryss - ZSP Nr 2 w Chojnie - 20%, 
5. Bogumiła Żurawiecka - ZSP w Mieszkowicach - 20%, 
6. Natalia Sikora - SOS-W w Chojnie - 30%, 
7. Teresa Narzekalak - ZSS w Gryfinie - 25%, 
8. Jolanta Majewska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie - 

10%, 
9. Ewa Król - Butrynowska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

w Chojnie - 10%, 
 

6. Wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zapytania o cenę 
pn. „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”  
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz podpisania zaproszeń 
do składania ofert i zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (druk nr 6/WSP-AN/152). 

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do 
udzielenia zmówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostarczanie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 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 na „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zapytania o cenę 
pn. „Dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” oraz podpisania zaproszeń do składania ofert  
i zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (druk nr 
7/WSP-AN/152). 

 
Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

do udzielenia zmówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  
pn. „Dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 
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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 „Dostarczanie materiałów urządzeń 
biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 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 na „Dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”. 
 

8. Pismo dyrektora ZSP nr 2 w Chojnie odnoszące się do pisma Burmistrza 
Chojny w sprawie miasteczka ruchu drogowego położonego na terenie ZSP 
Nr 2 w Chojnie (druk nr 8/WSP-AN/152).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie odnoszące się do pisma Burmistrza Chojny 
w sprawie rzekomego niszczenia miasteczka ruchu drogowego położonego na 
terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, stanowiącego 
własność powiatu - w trwałym zarządzie dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie. Zarząd 
Powiatu zgodził się ze stanowiskiem dyrektora ZSP Nr 2 w tej sprawie, 
natomiast nie zgodził się ze stanowiskiem Burmistrza Chojny.  
  

9. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie informujące o poważnych brakach 
finansowych w planie finansowym jednostki (druk nr 9/WSP-AN/152). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie informujące o brakach finansowych w 
planie finansowym jednostki.  

  

10. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 
temat otwarcia w Internacie ZSP Nr 2 w Chojnie sezonowego schroniska 
młodzieżowego pod patronatem PSSM w Szczecinie (druk nr 10/WSP-
AN/152).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki na temat otwarcia w Internacie ZSP Nr 2 w Chojnie 
sezonowego schroniska młodzieżowego pod patronatem PSSM w Szczecinie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuścił Wicestarosta - Józef Ruciński.  
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
regulaminu organizacyjnego PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach. (druk nr 
11/WSP-AN/152). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
organizacyjnego PZD w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 



 11

Zarząd podjął jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia 
regulaminu organizacyjnego PZD w Gryfinie siedzibą w Baniach. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego dotycząca 

wysokości i źródeł finansowania Powiatowego Zarządu Dróg i Powiatowego 
Urzędu Pracy w latach 1999-2006 (druk nr 1/SK/152). 

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w kontekście projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie, który został zdjęty z porządku obrad ostatniej 
sesji Rady Powiatu nie powinny zdarzać się więcej takie sytuacje, kiedy to kierownik 
jednostki organizacyjnej powiatu uprawia lobbing na rzecz nie podjęcia tej uchwały 
zaakceptowanej jednogłośnie przez Zarząd Powiatu. Działanie takie jest sprzeczne ze 
stanowiskiem Zarządu Powiatu. Przypomniała, że to Zarząd jest uprawniony do 
przedkładania stosownych projektów uchwał i to Zarząd odpowiada przed Radą 
Powiatu za wykonanie budżetu. Następnie spytała czy Zarząd powinien jeszcze raz 
przedstawić ten sam projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
powiatu, który został wycofany z porządku obrad.  
 

Zarząd zapoznał się oraz przedyskutował informację Głównego 
Księgowego Starostwa Powiatowego dotycząca wysokości budżetów i źródeł 
finansowania tych jednostek w latach 1999- 2006 Powiatowego Zarządu Dróg  
i Powiatowego Urzędu Pracy.  

Zarząd postanowił przedstawić wyżej wymienioną informację radnym 
powiatu gryfińskiego w formie materiału poglądowego - z wnioskiem o jego 
wnikliwą analizę, bowiem obiegowe - nieprawdzie opinie na ten temat - być 
może wpłynęły na zdanie radnych w tej sprawie.  

Zarząd postanowił jeszcze raz przedyskutować projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie powiatu gryfińskiego, który 
został wycofany z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Zostanie  
on uzupełniony o materiał poglądowy na temat kondycji finansowej jednostek 
organizacyjnych powiatu, co do których padły propozycje zmian w ich 
budżetach.  
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Wicestarosta Józef Ruciński.  
 

2. Wniosek Skarbnika Powiatu dotyczący zapoznania się ze sprawozdaniami  
za rok 2005 (druk nr 2/SK/152).  

 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2005. Zarząd 
po przeprowadzeniu dyskusji stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 2005 r. powinno w szczególności zawierać: 
− omówienie ogólne sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.,  
− omówienie poziomu zrealizowanych dochodów, wydatków, zobowiązań oraz 

długu publicznego. 
− materiały poglądowe, które będą w całościowy sposób objaśniały 

sprawozdanie.  
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− informację na temat dotyczącą realizacji zadań na 2005 r. wraz krótkim 
komentarzem, 

− informację na temat problemów, które wystąpiły przy realizacji budżetu 
wraz z krótkim komentarzem.  

− informację na temat zadań, spraw, problemów, które powinny być 
zrealizowane lub dokończone w przyszłej kadencji.  

 

3. Informacja Skarbnika Powiatu o finansowaniu zatrudnienia pracowników 
PUP i dofinansowywania kosztów ze środków Funduszu Pracy (druk nr 
3/SK/152). 

 

Zarząd zapoznał się oraz przedyskutował informację Skarbnika Powiatu  
o finansowaniu zatrudnienia pracowników PUP dofinansowywanych ze środków 
Funduszu Pracy. 

Zarząd powróci do rozpatrzenia wniosku na temat sposobu finansowania 
wynagrodzeń, po przygotowaniu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie informacji na temat stanu zatrudnienia w urzędzie oraz sposobu 
finansowania poszczególnych etatów w roku 2005 i 2006. Materiał ten będzie 
tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 

4. Opinie i wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie propozycji rozwiązań i 
ewentualnych możliwości sfinansowania procesu likwidacji SPZZOZ w 
Gryfinie (druk nr 4/SK/152).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z opiniami i wnioskiem Skarbnika Powiatu w 
sprawie ewentualnej propozycji rozwiązań i możliwości sfinansowania procesu 
likwidacji SPZZOZ w Gryfinie postanowił: 
1. Przystąpić do przygotowania procesu postępowania naprawczego finansów 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją SPZZOZ w 
Gryfinie, 

2. Złożyć wniosek do Ministra Finansów o udzielenie z budżetu pożyczki 
uzasadniając, iż likwidacja SPZZOZ w Gryfinie stanowi zagrożenie 
wykonywania innych niż ochrona zdrowia publicznych zadań przez powiat, 
bowiem ogromne zadłużenie SPZZOZ powstało z przyczyn niezależnych od 
samorządu powiatowego.  

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenie  
z budżetu Powiatu na drugi kwartał roku 2006 dotacji celowej  
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w likwidacji w Gryfinie (druk nr 5/SK/152). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenie z budżetu Powiatu na drugi kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenie z budżetu Powiatu na drugi kwartał roku 2006 dotacji celowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji 
w Gryfinie. 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Komisji Gospodarki o przygotowanie umowy oraz kosztorysu 

zadania - docieplenie siedziby Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie (druk nr 
1/SE/152). 

 

Zarząd postanowił przekazać do realizacji wniosek Komisji Gospodarki  
o przygotowanie umowy oraz kosztorysu zadania - docieplenie siedziby 
Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie - Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.  
 

2. Wniosek Komisji Gospodarki o przeznaczenie ewentualnie zaoszczędzonych 
środków finansowych, które zostaną po przeprowadzeniu przetargów na 
inwestycje - zakup samochodu asenizacyjnego dla Gminy Moryń (druk nr 
2/SE/152).  

 

Zarząd postanowił przekazać do realizacji wniosek Komisji Gospodarki  
o przeznaczenie ewentualnie zaoszczędzonych środków finansowych, które 
zostaną po przeprowadzeniu przetargów na inwestycje - zakup samochodu 
asenizacyjnego dla Gminy Moryń - Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Pani 
Bogumiły Żurawieckiej do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (druk nr 3/SE/152). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Pani Bogumiły Żurawieckiej do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę/ 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Pani Bogumiły 
Żurawieckiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu, związanej z działalnością dyr. ZSP.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Domu Dziecka w Binowie Pani Ilony Jackiewicz-Bara  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu (druk nr 4/SE/152). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu 
Dziecka w Binowie Pani Ilony Jackiewicz-Bara do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Domu Dziecka w Binowie Pani Ilony Jackiewicz-Bara do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, związanej z 
działalnością dyrektora Domu Dziecka w Binowie.  
 

5. Wnioski Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej złożone na posiedzeniu komisji w dniu 27.02.2006 
r. (druk nr 5/SE/152). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Ochrony Cywilnej, 
Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej złożony na posiedzeniu 
komisji w dniu 27.02.2006 r. polecił przygotować projekt odpowiedzi na w/w 
wnioski Skarbnikowi Powiatu. Odpowiedzi zostaną podpisane przez Zarząd 
Powiatu.  
 
       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 

 
____________________

      
 


