
 1

Protokół nr 154/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 marca 2006 r. w godzinach od 1900 do 1930 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). Nieobecni usprawiedliwieni - Sekretarz Powiatu - Jerzy Herwart oraz Skarbnik 
Powiatu - Lilianna Ochmańska.  

2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie za rok 2005 (druk nr 1/SP/154).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji  
z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie za rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentacji  
z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2005. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia 

stanowiska w sprawie wniosku Pracowni Projektowo - Kreślarskiej Janusz 
Awdymirzec dotyczącego wyrażenia zgody na przejście z przyłączami wody, 
prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przechodzącymi przez 
nieruchomość będącą własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/WSP/154). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dotyczącym zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Pracowni 
Projektowo - Kreślarskiej Janusz Awdymirzec dotyczącego wyrażenia zgody  
na przejście z przyłączami wody, prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, przechodzącymi przez nieruchomość będącą własnością Powiatu 
Gryfińskiego, postanowił wyrazić zgodę na udostępnienie nieodpłatne części 
przedmiotowego gruntu, zwierając stosowne porozumienie określające zasady 
wykonania prac.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
wygaszenia trwałego zarządu Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
na nieruchomościach położonych w obrębie 5 miasta Gryfino, przy  
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ul. Łużyckiej 82, oznaczonych numerami działek 77/2, 77/3 i 77/4, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/154).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie na nieruchomościach położonych w obrębie 5 miasta 
Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82, oznaczonych numerami działek 77/2, 77/3 i 77/4, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie utworzenia oddziałów 

gimnazjum przy ZSP Nr 1 w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/154). 
 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
w sprawie utworzenia oddziałów gimnazjum przy ZSP Nr 1 w Gryfinie.  
 

2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
szacunkowej wartości zamówienia i przedmiaru robót na postępowanie  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję  
pn. „Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku ZSP w Mieszkowicach” 
(druk nr 2/WSP-AN/154). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia i przedmiaru robót 
na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
na inwestycję pn. „Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku ZSP  
w Mieszkowicach”. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Zapoznanie się z odpowiedzią na pismo nr WFK.SK.0716/08/06 z dnia 

10.03.2006 r. na temat realizacji zadania - wykonanie dokumentacji 
projektowej na remont budynków w SOS-W w Chojnie (druk nr 1/SK/154). 

 

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią na pismo nr WFK.SK.0716/08/06 z dnia 
10.03.2006 r. na temat realizacji zadania - wykonanie dokumentacji projektowej 
na remont budynków w SOS-W w Chojnie.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 
2/SK/154). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006, która jest 
konsekwencją uchwały Nr XXXIII/429/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego.  

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 
3/SK/154). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006, która jest 
konsekwencją uchwały Nr XXXIII/427/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 
4/SK/154). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006, która jest 
konsekwencją uchwały Nr XXXIII/430/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego.  
 

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 r. 
 

Zarząd zapoznał się oraz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za rok 2005.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za rok 2005?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za rok 2005 i zgodnie z obowiązkiem ustawowym przesłał je radnym.  
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Zapoznanie się rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Zachodniopomorskiego dotyczącym stwierdzenia nieważności zapisu § 10 
uchwały Nr XXXIII/432/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
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na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom 
organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności, a także organów do tego uprawnionych (druk nr 1/SE/154). 

 

 Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego dotyczącym stwierdzenia nieważności zapisu § 10 
uchwały Nr XXXIII/432/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom 
organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności, a także organów do tego uprawnionych i polecił przygotowanie 
wyjaśnień w tej sprawie Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu oraz 
radcą pranym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
       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 

 
____________________

      
 


