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Protokół nr 157/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 kwietnia 2006 r. w godzinach od 1130 do 1300 oraz 19 kwietnia 
2006 r. w godzinach od 1300 do 1630 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 oraz zaproszeni 
goście. (Lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony w: 
a) PIONIE STAROSTY o: 

- Punkt 6 w brzmieniu „Przyjęcie autopoprawki Zarządu do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie” (druk nr 
5/SP/157).  

- Punkt 7 w brzmieniu „Pismo Kierownika Filii Pogotowia Ratunkowego  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup odzieży ochronnej 
dla pracowników” (druk nr 6/SP/157).  

- Punkt 8 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku ruchomego przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie” (druk nr 
7/SP/157). 

b) PIONIE WICESTAROSTYo: 
- Punkt 9 w brzmieniu „Informacja Naczelnika Wydziału gospodarki 

Nieruchomościami na temat budynku przy ulicy Niepodległości 39” (ZOL, 
OIOM) (druk nr 9/WSP/157). 

- Punkt 10 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych 
na te zadania w 2006 r.” (druk nr 10/WSP/157).  

- Punkt 11 w brzmieniu „Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
realizacji zadań z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW  
w Gryfinie w 2006 r.” (druk nr 11/WSP/157).  

- Punkt 12 w brzmieniu „Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie 
zabezpieczenia w budżecie Powiatu Gryfińskiego środków finansowych na 50% 
wkładu własnego do uzyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa,  
na dokończenie realizacji programu naprawczego i zakup wyposażenia DPS  
w Nowym Czarnowie” (druk nr 12/WSP/157).  

c) PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o: 
- Punkt 8 w brzmieniu „Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego, ZSP 
nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2005/2006” (druk nr 8/WSP-AN/157).  

- Punkt 9 w brzmieniu „Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa  
i Leśnictwa w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wartości szacunkowej zamówienia na postępowanie o zamówienie 
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publiczne e trybie przetargu nieograniczonego 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 Chojnie” (druk nr 9/WSP-
AN/157).  

- Punkt 10 w brzmieniu „Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie: 

 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 60 000 euro w trybie zapytania o cenę pn. 
„Dostawa mebli biurowych dla PDS w Trzcińsku - Zdroju, 

 podpisania zaproszeń do składania ofert i zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia” (druk nr 10/WSP-AN/157). 

- Punkt 11 w brzmieniu „Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu unieważniającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 
zapytania o cenę na „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 
termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie 
oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji 
stropodachu w ZSP nr 1 w Chojnie wraz z projektem instalacji odgromowej 
budynku szkoły” (druk nr 11/WSP-AN/157). 

d) PIONIE SKARBNIKA o: 
- Punkt 5 w brzmieniu „Zapoznanie z opinią składu orzekającego RIO w Szczecinie  

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z wykonania budżetu za 2005 r.” (druk nr 5/SK/157).  

- Punkt 6 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającej uchwałę nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 
grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok” 
(druk nr 6/SK/157).  

- Punkt 7 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006” (druk  
nr 7/SK/157). 

- Punkt 8 „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006” (druk nr 8/SK/157). 

- Punkt 9 w brzmieniu „Informacja Skarbnika Powiatu na temat realizacji dochodów 
powiatu z tytułu opłaty komunikacyjnej za I kwartał 2006 r. (druk nr 9/SK/157). 

- Punkt 10 „Informacja Skarbnika Powiatu na temat realizacji zobowiązań z 2005 r., 
które zostały do uregulowania po I kwartale 2006 r. (druk nr 10/SK/157).  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2) 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 156/II/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r (5 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Spotkanie z byłym dyrektorem Domu Dziecka w Binowie - panią Bożeną 

Małecką.  
 

Pani Bożena Małecka jest byłym dyrektorem Domu Dziecka w Binowie. 
Zatrudniona była od 21.03.2000 r. do 30.09.2003 r. (umowa na czas 
nieokreślony). 30 Czerwca 2003 r. Pani Bożena Małecka złożyła wniosek  
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o odwołanie ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Binowie z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia. Zarząd przychylił się do wniosku, zwalniając 
jednocześnie Panią Bożenę Małecką z obowiązku świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia z zachowaniem wynagrodzenia o pracę. Na wniosek Pani 
Bożeny Małeckiej Zarząd 1 lipca 2003 r. podjął uchwałę o odwołaniu jej  
z dniem 08.07.2003 r. z funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - 
wychowawczej.  

Następnie była zatrudniona w okresie od 01.10.2003 r. do 31.12.2003 r.  
na stanowisku inspektora ds. organizacji pozarządowych (umowa na czas 
określony - zastępstwo).  

Od 1 stycznia 2004 r. pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej (umowa na czas 
nieokreślony).  

21 października 2003 r. Pani Bożena Małecka zwróciła się do p.o. 
Dyrektora Domu Dziecka w Binowie - Pani Marianny Kołodziejskiej - 
Nowickiej z wnioskiem o wypłacenie „należnej 4% waloryzacji” wynagrodzenia 
za okres od stycznia do września 2003 r. W 2003 r. sprawa była opiniowana 
przez prawników. Z opinii wynika, że Pani Bożena Małecka, nie może ubiegać 
się o „waloryzację” wynagrodzenia, bowiem mogła ona dotyczyć ex lege tylko 
pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciel, natomiast Pani 
Bożena Małecka była zatrudniona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego. W cyt. rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2000 r. nie 
istnieje pojęcie waloryzacji ex lege dla pracowników zatrudnionych na tej 
podstawie. Pani Bożena Małecka uznała negatywne rozpatrzenie jej wniosku za 
niewystarczające, wielokrotnie starała się wracać do tematu wypłaty „należnej 
jej waloryzacji wynagrodzenia” w 2003, 2004 i 2005 r. 

W 2005 r. po złożeniu szeregu wyjaśnień i materiałów poglądowych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka w Binowie oraz 
Kancelarię Radców Prawnych, Starostwa Gryfiński 17.08.2005 r. skierowała 
sprawę do Komisji Spraw Społecznych z prośbą, o przeanalizowanie wszystkich 
dokumentów i opinii w tej sprawie. Komisja Spraw Społecznych  
na posiedzeniach w dniach 25.11.2005 r. oraz 09.12.2005 r. po zapoznaniu się  
z opiniami z dnia 03.07.2005 r., 25.11.2005 r. i 02.12.2005 r. stwierdziła, że 
pracodawca (Dom Dziecka w Binowie - ex lege, Starosta Gryfiński) mógł, ale 
nie musiał zwiększać wynagrodzenia w roku 2003. Nie stanowi to podstawy  
do żądania wypłaty obligatoryjnej „waloryzacji”, bowiem takie pojęcie nie ma 
zastosowania dla osób, których wynagrodzenie zostało określone na podstawie 
prawnej, nieprzewidującej takiego rozwiązania, czyli „waloryzacji” 
wynagrodzenia. Komisja Spraw Społecznych uznała, że akceptuje opinie  
i uznała, że nie podlega ona głosowaniu, a w przypadku nie zgadzania się z nimi 
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Pani Bożeny Małeckiej może ona indywidualnie złożyć wniosek do organów 
rozpatrujących spory pracownicze.  

Pani Bożena Małecka poprosiła o spotkanie z Zarządem Powiatu  
w Gryfinie, aby powrócić do tematu, które uważa za ważne, a dotyczące m.in. 
pełnionej przez nią funkcji Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w latach  
2000-2003. Pani Bożena Małecka poproszona przez Starostę Gryfińskiego -  
Ewę De La Torre o precyzyjnej określenie swoich oczekiwań w stosunku  
do organu wykonawczego stwierdziła, że: 
1. Oczekuje przychylenia się do wniosku o 4% „waloryzację” wynagrodzenia  

za okres od stycznia do września 2003 r., 
2. Nie życzy sobie, aby do protokołu z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych 

był dołączony materiał poglądowy obejmujący 347 stron materiałów 
stanowiących dokumentację spraw dotyczących zatrudnienia Pani Bożeny 
Małeckiej, a także wycinków prasowych dotyczących procesu toczącego się 
przeciwko niej od 2003 r., zakończonego uniewinnieniem w roku 2004. 
Poprosiła, aby materiały przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie nie pozostawały w dokumentach Komisji Spraw Społecznych, 
ponieważ nie chce, aby ten materiał był przedmiotem analizy w przyszłości.  

3. Oczekuje od Zarządu rehabilitacji zawodowej, ponieważ uważa, że w 
związku z tym, że wprawdzie zrezygnowała z funkcji dyrektora, ale została 
uniewinniona od stawianych jej zarzutów jako dyrektorowi Domu Dziecka, 
oczekuje zrekompensowania jej utraconego stanowiska i wiążących się z tym 
gratyfikacji finansowych przez powierzenie funkcji zastępcy dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 

 
Zarząd podtrzymuje stanowisko wyrażone przez radców prawnych 

oraz Komisję Spraw Społecznych oraz to, że jeżeli pracownik ma 
wątpliwości to o rozstrzygniecie może się zwrócić do Sądu Pracy. 

Starosta poinformowała, że materiały, które zostały zawarte w teczce 
materiałów poglądowych dla Komisji Spraw Społecznych są to materiały  
w ogromnej części powszechnie dostępne (artykuły prasowe oficjalne 
protokoły i informacje) i dotyczą one ze względu na zawartość także 
działalności Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Jeżeli Pani Bożena 
Małecka uznaje, że materiały są „zbyt obszerne” to jako załącznik do 
protokołu Komisji Spraw Społecznych mogą być pozostawione - za zgodą 
komisji- wyłącznie materiały dotyczące kwestii wynagrodzeń i waloryzacji, 
o którą Pani Bożena Małecka wielokrotnie występowała.  

Starosta Gryfiński, Wicestarosta Gryfiński, Etatowy Członek Zarządu 
oraz Nieetatowi Członkowie Zarządu w toku dyskusji przekazali Pani 
Bożenie Małeckiej informację, że powierzenia funkcji, o jakie wnioskuje w 
ramach rehabilitacji zawodowej, znajduje się poza kompetencjami organu 
prowadzącego. Zatrudnienia, zwalnianie w tym powierzanie funkcji 
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zastępcy dyrektora stanowi kompetencję dyrektorów jednostek 
organizacyjnych powiatu. 

Zarząd nie może wkraczać w takie kompetencje, natomiast każdy 
pracownik swą pracą i postawą, a także obdarzonym zaufaniem sam kreuje 
swoje relacje w obszarze pracownik - pracodawca.  

 

6. Przyjęcie autopoprawki Zarządu do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie (druk nr5/SP/157).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem autopoprawki Zarządu do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie autopoprawkę Zarządu do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ  
w Gryfinie w następującej treści:  
1. W § 3 pkt 2 dodaje się ”W toku czynności likwidacyjnych likwidator  

w szczególności dokona przejęcia składników materialnych i 
niematerialnych do likwidowanego Zespołu, przeprowadzi windykację 
należności i ureguluje zobowiązania w ramach posiadanych środków, 
zbędzie ruchomości, oraz rozliczy zobowiązania i należności”,  

2. W § 3 pkt 3 dodaje się „Rada Powiatu wyraża wolę przystąpienia do 
procesu uregulowania zobowiązań, które z mocy prawa staną się 
zobowiązaniami budżetu powiatu po likwidacji Zespołu, po uprzednim 
przedłożeniu Radzie Powiatu wykazu zobowiązań przez likwidatora 
oraz źródeł ich pokrycia z budżetu przez Zarząd Powiatu” 

3. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego”.  

 

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

Powiatowej Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej 
działania (druk nr 1/WSP-AN/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Powiatowej 
Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Powiatowej 
Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania.  
 

2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
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- utworzenia u włączenia do ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek  
w Chojnie I Technikum Zawodowego,  

- zmiany uchwały Nr XXVIII/343/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia ZSP Nr w Chojnie, 

- w sprawie utworzenia i włączenia do ZSP im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach Technikum Zawodowego, 

- zmiany uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w ZSP 
im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk nr 2/WSP-
AN/157).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia u włączenia do ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie I Technikum 
Zawodowego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia u włączenia do ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod 
Siekierek w Chojnie I Technikum Zawodowego.  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/343/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie 
utworzenia ZSP Nr w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/343/2002 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia ZSP Nr w Chojnie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia i włączenia do ZSP im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach Technikum 
Zawodowego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia i włączenia do ZSP im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach Technikum Zawodowego. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w ZSP im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół rolniczych  
im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w ZSP im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach. 
 

3. Wniosek Naczelnika 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 eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych” (druk nr 3/WSP-AN/157). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika 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 eksploatacyjnych 
do urządzeń biurowych”.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie podpisania aneksu z firmą InfoAudit Sp. z o.o. 
przedłużającego termin wykonania zamówienia jakim jest audyt 
zewnętrzny projektów stypendialnych realizowanych przez Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (druk nr 4/WSP-AN/157).  

 

Zarząd pozytywni rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podpisania 
aneksu z firmą InfoAudit Sp. z o.o. przedłużającego termin wykonania 
zamówienia jakim jest audyt zewnętrzny projektów stypendialnych 
realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
 

5. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wraz  
z zestawieniem osób - nauczycieli, które mogą w najbliższym czasie 
mogą i deklarują chęć odejścia na emeryturę (druk nr 5/WSP-AN/157). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki wraz z zestawieniem osób - nauczycieli, które 
mogą w najbliższym czasie mogą i deklarują chęć odejścia na emeryturę. 
 

6. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie z/s w Baniach do wiadomości 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie stanu technicznego ulicy 
Jodłowej w Chojnie (druk nr 6/WSP-AN/157).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PZD w Gryfinie z/s w 
Baniach skierowanym do wiadomości Starostwa Powiatowego w Gryfinie w 
sprawie stanu technicznego ulicy Jodłowej w Chojnie.  
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7. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotyczące 
propozycji budowy obwodnicy miasta Gryfina (druk nr 7/WSP-AN/157). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie dotyczącym propozycji budowy obwodnicy miasta Gryfina. 
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu ogłosiła przerwę w obradach do dnia  
19 kwietnia 2006 r. do godz. 13.00  

 

II. PION STAROSTY. 
3. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku ruchomego przez SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz „INTERMED” Sp. z o.o.  
w Nowogardzie (druk nr 2/SP/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie majątku ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie majątku ruchomego przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie majątku ruchomego w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na odstąpienie  
od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie majątku ruchomego. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2006r. (druk nr 10/WSP/157).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2006r. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 
2005 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie 
(druk nr 3/SK/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 r. oraz udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2005 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Gryfinie. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
uchwałę nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 
2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 
rok (druk nr 6/SK/157).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniająca uchwałę nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniającą uchwałę nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2006 rok. 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 7/SK/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
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8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 8/SK/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

II. PION STAROSTY. 
2. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie wniosków o układ 

ratalny skierowanych przez SPZZOZ w Gryfinie do ZUS w Szczecinie  
i Gryfinie (druk nr 1/SP/157). 

 

Zarząd przyjął doi wiadomości informację dyrektora SPZZOZ w 
Gryfinie w sprawie wniosków o układ ratalny skierowanych przez SPZZOZ 
w Gryfinie do ZUS w Szczecinie i Gryfinie.  
 

4. Pismo skierowane do NFZ Oddziała w Szczecinie w sprawie rozważenia 
renegocjacji kontraktów w celu ich zwiększenia na profilaktykę i 
leczenie stomatologiczne osób z upośledzeniem umysłowym (druk nr 
3/SP/157).  

  

 Zarząd przyjął do wiadomości pismo skierowane do NFZ Oddziała  
w Szczecinie w sprawie rozważenia renegocjacji kontraktów w celu ich 
zwiększenia na profilaktykę i leczenie stomatologiczne osób z 
upośledzeniem umysłowym. 
 

5. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie informujące o uwagach 
skierowanych pod adresem placówki przez jednego z oferentów GS 
„SCh” Chojna realizujących zamówienie „Zakup i dostawa artykułów 
żywnościowych do SOS-W w Chojnie” (druk nr 4/SP/157).  

 
Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SOS-W w Chojnie 

informujące o uwagach skierowanych pod adresem placówki przez jednego 
z oferentów GS „SCh” Chojna realizujących zamówienie „Zakup i dostawa 
artykułów żywnościowych do SOS-W w Chojnie”. 
 

7. Pismo Kierownika Filii Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na zakup odzieży ochronnej dla 
pracowników (druk nr 6/SP/157).  
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  Zarząd zapoznał się z pismem Kierownika Filii Pogotowia 
Ratunkowego w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 
zakup odzieży ochronnej dla pracowników. 
  Zarząd uznaje, że zakup odzieży ochronnej dla pracowników Filii 
Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie i w Chojnie jest niezbędna. Jednakże  
z powodu własnych trudności finansowych, mimo zrozumienia sytuacji, w 
jakiej jest filia Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie i w Chojnie, Zarząd nie 
jest w stanie przeznaczyć środków na ten cel.  
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 7/SP/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia z badania 
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie 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 SPZZOZ w Gryfinie. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Pismo Zakładu Usług Geodezyjnych „GEO-GRYF” do Starosty 

Gryfińskiego w sprawie przesunięcia terminu zapłaty należności w 
wysokości 5.621,80 zł (druk nr 1/WSP/157). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Zakładu Usług Geodezyjnych  
do Starosty Gryfińskiego, nie wyraził zgody na przesunięcie terminu 
zapłaty należności w wysokości 5.621,80 zł. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 
sprawie: 
a. zajęcia stanowiska w sprawie trwałego zagospodarowania 

nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 
Niepodległości 28, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 

b. zajęcia stanowiska w sprawie poniesienia kosztów związanych  
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (druk nr 2/WSP/157).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie trwałego 
zagospodarowania nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w 
budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaż, postanowił przeznaczyć w/w nieruchomość do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 
sprawie uchylenia decyzji Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wygaszenia trwałego zarządu przysługującego PZD w Gryfinie z 
siedzibą w Baniach na nieruchomościach położonych w Chojnie, 
stanowiącymi ul. Klasztorną i Malarską (druk nr 3/WSP/157).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie uchylenia decyzji Zarządu 
Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu 
przysługującego PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach na 
nieruchomościach położonych w Chojnie, stanowiącymi ul. Klasztorną i 
Malarską. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie (druk nr4/WSP/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie. 

 

5. Pismo Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego dotyczące pisma PCPR G-o 
822/262/UKŁ/2006 z dnia 20 marca 2006 r. (druk nr 5/WSP/157).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Przełożonej Generalnej Zgromadzenia 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego odnoszącym się 
do pisma PCPR G-o 822/262/UKŁ/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz z 
odpowiedzią, którą udzieliła dyrektor PCPR w Gryfinie. 
 

6. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku-Zdroju w sprawie zlecenia robót 
dodatkowych dot. inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń na łazienki, 
wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian w DPS w Trzcińsku Zdroju 
(druk nr 6/WSP/157).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku-
Zdroju w sprawie zlecenia robót dodatkowych dot. inwestycji pn.: 
„Adaptacja pomieszczeń na łazienki, wymianę stolarki okiennej, 
docieplenie ścian w DPS w Trzcińsku Zdroju. 
 

7. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w sprawie wniosku Komisji gospodarki o przeznaczenie 
zaoszczędzonych środków finansowych z PFOŚ i GW w 2006 r. (po 
przeprowadzeniu przez powiat przetargów na inwestycje) na 
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dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń (druk 
nr 7/WSP/157).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie wniosku Komisji Gospodarki  
o przeznaczenie zaoszczędzonych środków finansowych z PFOŚ i GW w 
2006 r. (po przeprowadzeniu przez powiat przetargów na inwestycje)  
na dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa w sprawie ustalenia jednostki odpowiedzialnej za realizację 
zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, ustalonych w 
zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r. 
(druk nr 8/WSP/157).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie ustalenia jednostki 
odpowiedzialnej za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze 
inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i 
GW w Gryfinie na 2006 r.  

Zarząd ustalił, że jednostką odpowiedzialną za realizację zadań 
własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r. będzie Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.  

 

9. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na 
temat budynku przy ulicy Niepodległości 39 (ZOL, OIOM) (druk nr 
9/WSP/157).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami na temat budynku przy ulicy Niepodległości 39 (ZOL, 
OIOM). 

Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w informacji na jednym z 
kolejnych posiedzeń.  
 

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

 

11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2006 r. (druk nr 11/WSP/157).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2006 r. realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2006 r. realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
w Chojnie.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2006 r. realizowanych przez Dom Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2006 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadań  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2006 r. realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie.  
 

12. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie zabezpieczenia  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego środków finansowych na 50% wkładu 
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własnego do uzyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa,  
na dokończenie realizacji programu naprawczego i zakup wyposażenia 
DPS w Nowym Czarnowie (druk nr 12/WSP/157).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Gryfińskiego 
środków finansowych na 50% wkładu własnego do uzyskania środków z 
rezerwy celowej budżetu państwa, na dokończenie realizacji programu 
naprawczego i zakup wyposażenia DPS w Nowym Czarnowie i 
przeprowadzeniu dyskusji stwierdził, że realizacja wniosku może nastąpić 
w drodze zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia 
kredytu inwestycyjnego.  

Zmiana w/w uchwały pozwoli zagwarantować środki na 50% wkładu 
własnego do uzyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa,  
na dokończenie realizacji programu naprawczego w DPS w Nowym 
Czarnowie.  
 

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

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego, ZSP 
nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2005/2006 (druk nr 8/WSP-AN/157).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do 
arkusza organizacyjnego, ZSP nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2005/2006. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wartości szacunkowej zamówienia na postępowanie  
o zamówienie publiczne e trybie przetargu nieograniczonego 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 Chojnie” (druk nr 9/WSP-AN/157).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zatwierdzenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wartości szacunkowej 
zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne e trybie przetargu 
nieograniczonego 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 Chojnie”. 
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10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie: 
- powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro w trybie 
zapytania o cenę pn. „Dostawa mebli biurowych dla PDS w Trzcińsku 
- Zdroju, 

- podpisania zaproszeń do składania ofert i zatwierdzenia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (druk nr 10/WSP-AN/157). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro w trybie zapytania o cenę pn. 
„Dostawa mebli biurowych dla DPS w Trzcińsku - Zdroju 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 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 60 000 euro w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa 
mebli biurowych dla PDS w Trzcińsku - Zdroju.  

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz podpisał zaproszenia do składania ofert. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu unieważniającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 
zapytania o cenę na „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 
termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2  
w Gryfinie oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 
termomodernizacji stropodachu w ZSP nr 1 w Chojnie wraz z 
projektem instalacji odgromowej budynku szkoły” (druk nr 11/WSP-
AN/157). 

 

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



 17

V. PION SKARBNIKA.  
1. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie do wiadomości Zarządu Powiatu 

informujące o problemie wypłaty wynagrodzeń pracowniczych na 
ostatni dzień miesiąca marca 2006 r. (druk nr 1/SK/157). 

 

 Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie 
informujące o problemie wypłaty wynagrodzeń pracowniczych na ostatni 
dzień miesiąca marca 2006 r.   

 

2. Informacja Skarbnika Powiatu o nowym prawie finansów, projekt 
ustawy o finansach publicznych przygotowany przez Ministra Finansów 
(druk nr 2/SK/157).  

 

 Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o nowym prawie 
finansów, projekcie ustawy o finansach publicznych przygotowanej przez 
Ministra Finansów i postanowił przekazać radnym w formie materiału 
poglądowego.  
 

4. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i wierzytelności oraz ulg za 2005 
r. (druk nr 4/SK/157). 

 

 Zarząd przyjął korektę sprawozdania z dokonanych umorzeń  
i wierzytelności oraz ulg za 2005 r. 

 

5. Zapoznanie z opinią składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie 
wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z wykonania budżetu za 2005 r. (druk nr 5/SK/157).  

 

 Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią składu orzekającego RIO  
w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2005 r. 
 

9. Informacja Skarbnika Powiatu na temat realizacji dochodów powiatu  
z tytułu opłaty komunikacyjnej za I kwartał 2006 r. (druk nr 9/SK/157). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Skarbnika Powiatu na 
temat realizacji dochodów powiatu z tytułu opłaty komunikacyjnej za I 
kwartał 2006 r. 

 

10. Informacja Skarbnika Powiatu na temat realizacji zobowiązań z 2005 r., 
które zostały do uregulowania po I kwartale 2006 r. (druk nr 
10/SK/157).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Skarbnika Powiatu na 
temat realizacji zobowiązań z 2005 r., które zostały do uregulowania po I 
kwartale 2006 r. 
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VI. PION SEKRETARZA. 
1. Pismo Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu dotyczące udzielenia  

na piśmie odpowiedzi na interpelację radnej Powiatu Gryfińskiego - 
Wandy Kmieciak złożonej na sesji w dniu 22 marca 2006r. (druk nr 
1/SE/157). 

 

Zarząd zobowiązał Wicestarostę Józefa Rucińskiego do przygotowania 
pisemnej odpowiedzi na interpelację radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy 
Kmieciak złożonej na sesji w dniu 22 marca 2006 r. 

Interpelacja ta dotyczyła aktualnej etapu, na jakim jest zakup 
budynku od PEC Sp. z o.o., w którym są umiejscowione Warsztaty Terapii 
Zajęciowej.  
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz poinformował, że odbyło się 

spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy - Henrykiem Piłatem na temat 
utworzenia klas gimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Gryfinie. Poinformował, że władze miasta i gminy udzielą 
odpowiedzi na propozycję utworzenia klas gimnazjalnych w ZSP Nr 2  
w Gryfinie do dnia 10 maja 2006 r.  

2. Wicestarosta Józef Ruciński poinformował, że w niedalekiej przyszłości 
należy rozważyć nowe umiejscowienie poradni zdrowia psychicznego 
w związku z wypowiedzeniem umowy przez dotychczasowego właściciela 
lokalu, jakim jest NZOZ „Chrobry” 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 

 
____________________

      
 


