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Protokół nr 155/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 marca 2006 r. w godzinach od 1200 do 1600 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 STAROSTY o punkt 4 „Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie w sprawie rezygnacji z dniem 31.03.2006 r. z funkcji dyrektora”  
b) w PIONIE STAROSTY o punkt 5 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego 
działalności (druk nr 4/SP/155).  

c) w PIONIE SKARBNIKA o punkt 6 Informacja Skarbnika Powiatu na temat trudności 
pieniężnych w sfinansowaniu planów finansowych jednostek budżetowych (druk  
nr 6/SK/155). 

d) w PIONIE SEKRETARZA o punkt 3 Wniosek radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy 
Kmieciak w sprawie przycinki drzew w Czepinie wzdłuż ul. Kolejowej, konserwacji rowów 
melioracyjnych wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Żabnicy oraz przekazania używanego 
zestawu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Czepinie (druk nr 3/SE/155). 

e) W PIONIE SEKRETARZA o punkt 4 Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu w sprawie ufundowania pucharu oraz nagrody rzeczowej dla zwycięzcy 
eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (druk nr 4/SE/155). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad-  
załącznik nr 2) 

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 153/II/2006 z dnia 15 marca 2006 r. oraz 154/II/2006 
z dnia 20 marca 2006 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

 

II. PION STAROSTY. 
1. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat pytania Komisji 

Rewizyjnej dotyczącego wniosku SPZZOZ w Gryfinie w sprawie układu 
ratalnego skierowanego do ZUS-u Oddział w Szczecinie i ZUS - Inspektorat 
w Gryfinie (druk nr 1/SP/155).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 
pytania Komisji Rewizyjnej dotyczącego wniosku SPZZOZ w Gryfinie  
w sprawie układu ratalnego skierowanego do ZUS-u Oddział w Szczecinie i ZUS 
- Inspektorat w Gryfinie. 

Zarząd polecił Dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie przygotowanie radnym 
powiatu gryfińskiego w formie tabelarycznej uzupełniającej informacji 
dotyczącej: 

1. podstawy złożenia wniosku o wydanie decyzji restrukturyzacyjnej  
do ZUS-u i Urzędu Skarbowego, 
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2. uzasadnienia na jakiej podstawie zostały wyliczone kwoty i zobowiązania 
w 2002 r., które miałyby podlegać restrukturyzacji.  

 

2. Pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nawiązujące do pisma 
Nr BMK.0740-3/06 w sprawie refundacji kosztów utrzymania dróg 
powiatowych w mieście Gryfino za grudzień 2005 r. (druk nr 2/SP/155). 

 

Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie  
do przygotowania informacji odnoszącej się do wyżej wymienionego pisma  
i zwierającej w szczególności: 

1. treść porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Gryfinie, a gminą 
Gryfino w sprawie zimowego utrzymania dróg, 

2. opinię do w/w porozumienia czy możliwe jest przekazywanie środków  
na obsługę administracyjną porozumienia.  

 

3. Pismo Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie przyłączenia się 
organów powiatu do inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
w przedmiocie realizacji obwodnicy Gryfina (druk nr 3/SP/155).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego  
w sprawie przyłączenia się organów powiatu do inicjatywy Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino w przedmiocie realizacji obwodnicy Gryfina. 
 

4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie rezygnacji 
z dniem 31.03.2006 r. z funkcji dyrektora.  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie rezygnacji z dniem 31.03.2006 r. z pełnionej funkcji.  

Zarząd wyrazi zgodę na rezygnacje z pełnionej funkcji po wyłonieniu 
nowego dyrektora nie wcześniej niż z dniem 30.04.2006 r.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności 
(druk nr 4/SP/155).  

 

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego 
na ograniczeniu jego działalności i przełożył podjęcie decyzji w sprawie jej 
przyjęcia na kolejne posiedzenie.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dotyczący 

przekazania dokumentacji niearchiwalnej do DPS w Moryniu prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego z siedzibą w Niegowie (druk nr 1/WSP/155). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania dokumentacji 
niearchiwalnej (B-25 i B-50) do Domu Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie 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 przekazania dokumentacji 
niearchiwalnej (B-25 i B-50) do Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. 
 

2. Pismo p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w sprawie odpowiedzi na 
wniosek dotyczący zmiany programu naprawczego w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 2/WSP/155).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie odpowiedzi na 
wniosek dotyczący zmiany programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie. 

W piśmie tym wyrażona zostaje zgoda na zmiany w programie 
naprawczym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, które zostały 
uchwalone uchwałą Nr 684/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
21 listopada 2005 r. 

Zarząd postanowił przedstawić wyżej wymienione pismo radnym powiatu 
gryfińskiego w formie materiału poglądowego.  
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
(druk nr 3/WSP/155).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
 

4. Pismo Pana Stanisława Kasjana - Usługi Gastronomiczne i Pralnicze 
dotyczące odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży lokalu znajdującego się 
w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie (druk nr 4/WSP/155). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Pana Stanisława Kasjana - Usługi 
Gastronomiczne i Pralnicze dotyczącym odstąpienia od umowy kupna - 
sprzedaży lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28  
w Gryfinie.  

Zarząd postanowił wyrazić zgodę na dalszą dzierżawę lokalu znajdującego 
się w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie przez Pana Stanisława 
Kasjana.  
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Jednocześnie Zarząd widzi konieczność nie pozostawania współwłaścicielem 
wyżej wymienionej nieruchomości i zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu  
w Gryfinie uchwałą będzie dążył do jej sprzedania w drodze przetargu 
nieograniczonego po uprzednim uzyskaniu od Rady Powiatu w Gryfinie zgody 
na jego przeprowadzenie.  
 

5. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat 
przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/155). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami na temat przetargów na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla 
inwestycji pn: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem 
elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie” oraz „Termomodernizacja stropodachu  
w ZSP Nr 1 w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/155). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek inspektora Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, na wykonanie projektów budowlano - 
wykonawczych dla inwestycji pn: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz  
z wykonaniem elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie” oraz „Termomodernizacja 
stropodachu w ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
 

2. Wniosek inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę  
na „Dostarczanie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 2/WSP-AN/155). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek inspektora Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu 
postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie 
zapytania o cenę na „Dostarczanie materiałów biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”.  
 

3. Wniosek inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu unieważniającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu 
budowlano - wykonawczego termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji 
budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz wykonania projektu budowlano - 
wykonawczego termomodernizacji stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie wraz 
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z projektem instalacji odgromowej budynku szkoły (druk nr 3/WSP-
AN/155). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek inspektora Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu 
unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji wraz  
z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz wykonania projektu 
budowlano - wykonawczego termomodernizacji stropodachu w ZSP Nr 1  
w Chojnie wraz z projektem instalacji odgromowej budynku szkoły. 
 

4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
a) ustalenia wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie 
na terenie powiatu gryfińskiego, 

b) zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 611/2005 z dnia  
14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół  
do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół 
Ponadgimnazjalnych (druk nr 4/WSP-AN/155). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie 
na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku 
akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu 
gryfińskiego. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu 
Powiatu w Gryfinie nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do 
potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla 
uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu 
Powiatu w Gryfinie nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie 
upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla 
uczniów szkół Ponadgimnazjalnych. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przyznania dodatków za trudne warunki pracy dla dyrektorów 
szkól specjalnych i poradni psychologiczno - pedagogicznych (druk nr 
5/WSP-AN/155). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków za trudne warunki 
pracy dla dyrektorów szkól specjalnych i poradni psychologiczno - 
pedagogicznych. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego, ZSP  
w Mieszkowicach na rok szkolny 2005/2006 (druk nr 6/WSP-AN/155). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza 
organizacyjnego, ZSP w Mieszkowicach na rok szkolny 2005/2006.  
 

7. Wniosek Radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy Kmieciak dotyczący 
zwolnienia z kosztów za zajmowane pomieszczenie w Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie przez Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny 
Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w 
Gryfinie (druk nr 7/WSP-AN/155). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Radnej Powiatu Gryfińskiego - 
Wandy Kmieciak w sprawie zwolnienia z kosztów za zajmowane pomieszczenie 
przez Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Polskiego Stowarzyszenia Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie stwierdził, że decyzja w jego 
sprawie może być podjęta w przypadku złożenia przez Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie wniosku  
o zwolnienie z kosztów za najem lokalu do Zespołu Szkól Specjalnych  
w Gryfinie. 

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie  

w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 2006 z 
przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS (druk nr 
1/SK/155). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych 
na rok 2006 o kwotę 8.011 zł z rezerwy ogólnej powiatu z przeznaczeniem na 
uregulowanie zobowiązań wobec ZUS.  

Zarząd uznał, iż po uzyskaniu szczegółowej informacji na temat 
nieprawidłowości w opłacaniu składek ZUS w latach 2002-2005 przez Poradnię 
Psychologiczno - Pedagogiczną w Gryfinie podejmie decyzję o ewentualnym 
skierowaniu wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przeciwko 
byłemu dyrektorowi w/w jednostki organizacyjnej - pani Izabeli Walczak, która 
w tamtym okresie pełniła obowiązki dyrektora.  
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 2/SK/155). 
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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 XXXV/440/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
22 marca 2006 r.  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 3/SK/155). 

 
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 XXXV/441/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
22 marca 2006 r.  
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 
4/SK/155). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 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 budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 
2006. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z zarządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 135/2006 z dnia 20 marca 2006r.  
w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego  
na rok 2006, w którym ustalone zostały dla Powiatu Gryfińskiego ostateczne 
kwoty dotacji celowych na rok 2006. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006 (druk nr 
5/SK/155). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 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 budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 
2006. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z : 

1. Przeznaczeniem środków z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego w 
wysokości 50.000 zł na realizację projektu budowlanego pn. „Przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy zespołów budynków, zagospodarowania terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej i 
pieszej oraz odrestaurowania murów obronnych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie” Wartość projektu wynosi 231.800 zł.  
O kwotę 50.000 zł niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków 
przeznaczonych na realizację powyższego projektu, 

2. Zgrupowaniem w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej dział 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495 – Pozostała działalność planu 
wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu 
budowlanego pn. ”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołów 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Chojnie”. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/441/2006 zwiększono plan 
wydatków na powyższe zadanie w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza, 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 
181.800 zł. Aby zachować jedną podziałkę klasyfikacji dotyczącą zadania 
związanego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
niniejszą uchwałą grupuje się plan wydatków w jednej podziałce 
klasyfikacji budżetowej 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 
85495 – Pozostała działalność, 

3. Przeznaczeniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości 10.800 zł  
na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych przez Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w związku koniecznością 
zmiany siedziby jednostki, 

 

6. Informacja Skarbnika Powiatu na temat trudności pieniężnych  
w sfinansowaniu planów finansowych jednostek budżetowych (druk nr 
6/SK/155). 

  

 Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu na temat trudności 
pieniężnych w sfinansowaniu planów finansowych jednostek budżetowych.  
 Zarząd po dyskusji postanowił ograniczyć wydatki w kwietniu 2006 r.  
i jednocześnie poinformować o tym fakcie dyrektorów oraz głównych 
księgowych jednostek organizacyjnych na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 
30 marca 2006 r.  
 

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

dotyczące wydania opinii przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
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i Leśnictwa w sprawie powołania specjalisty ds. ekoenergetyki (druk nr 
1/SE/155). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Spraw Obywatelskich dotyczące wydania opinii przez Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie powołania specjalisty  
ds. ekoenergetyki.  

Zarząd uznał, że ewentualne zatrudnienie specjalisty ds. ekoenergetyki 
może nastąpić w przypadku posiadania wolnych środków na ten cel.  
 

2. Wniosek - interpelacja radnej Powiatu Gryfińskiego Wandy Kmieciak  
o zwrócenie się z postulatem do NFZ w Szczecinie o wyposażenie 
specjalistycznego gabinetu stomatologicznego w Szczecinie dla osób 
niepełnosprawnych w aparat RTG (druk nr 2/SE/155). 

 

 Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania 
wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia - Oddział w Szczecinie w sprawie 
uznania za priorytetowe zwiększenie kontraktu jednemu z gabinetów 
stomatologicznych, który zechciałby prowadzić usługi na rzecz osób  
z upośledzeniem umysłowym.  

 

3. Wniosek radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy Kmieciak w sprawie 
przycinki drzew w Czepinie wzdłuż ul. Kolejowej, konserwacji rowów 
melioracyjnych wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Żabnicy oraz 
przekazania używanego zestawu komputerowego do świetlicy wiejskiej  
w Czepinie (druk nr 3/SE/155).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem radnej Powiatu Gryfińskiego - 
Wandy Kmieciak w sprawie przycinki drzew w Czepinie wzdłuż ul. Kolejowej, 
konserwacji rowów melioracyjnych wzdłuż drogi powiatowej w kierunku 
Żabnicy oraz przekazania używanego zestawu komputerowego do świetlicy 
wiejskiej w Czepinie, postanowił przekazać go do realizacji do Powiatowego 
Zarządu Dróg oraz Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie 
ufundowania pucharu oraz nagrody rzeczowej dla zwycięzcy eliminacji 
powiatowych Wojewódzkiego Konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (druk nr 4/SE/155). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu postanowił przekazać jako nagrodę dla zwycięzcy eliminacji 
powiatowych Wojewódzkiego Konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego  
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów puchar, który zostanie 
przygotowany i zakupiony przez Wydział Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej.  
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VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.  
 

1. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że Wojewoda Zachodniopomorski 
zamierza zlikwidować Inspekcję Kwarantanny i Ochrony Roślin. 

 

2. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że Wojewoda Zachodniopomorski 
uchylił w całości w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie zarzucając, że 
brak jest sposobu określania zadysponowania składnikami majątkowymi  
i niemajątkowymi SPZZOZ w Gryfinie.  

 

3. Na prośbę oraz pytanie Członka Zarządu - Danuty Bus, Wicestarosta Józef 
Ruciński poinformował, że w Domu Dziecka „AGATOS” odbyła się kontrola, 
z której protokół będzie w najbliższym czasie przedstawiony na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu.  

 

4. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że do Starostwa Powiatowego 
zwrócił się Polski Komitet Pomocy Społecznej w sprawie udzielenia pomocy 
przy realizowaniu programu unijnego - „Dostarczanie żywności dla 
najuboższych regionów Unii Europejskiej”.  

 

5. Przewodnicząca Zarządu poinformowała o otrzymaniu pisma od mieszkańca 
Gryfina, w którym zwraca się o wyjaśnienie statusu prawnego ulicy Orląt 
Lwowskich. Poinformowała, że obecnie jest ona przedmiotem zamiany  
z samorządem gminnym.  

 

6. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w Starostwie Powiatowym 
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. 
Przedmiotem kontroli były sprawy kadrowe byłych pracowników 
zlikwidowanego w Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej.  

 
       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 

 
____________________

      
 


