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Protokół nr 162/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 maja 2006 r. w godzinach od 830 do 1100 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 PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA  
ZARZĄDU o punkty: 
5. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące modernizacji nawierzchni  

ul. Mickiewicza (ulica powiatowa) w Mieszkowicach (druk nr 5/WSP-AN/162). 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów – członków komisji 

egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego (druk nr 6/WSP-AN/162). 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2) 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 160/II/2006 z dnia 15 maja 2006 r. oraz  

Nr 162/II/2006 z dnia 22 maja 2006 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się).  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego dotyczące przedstawienia koncepcji zmian 
własnościowych i formy zarządzania szpitalem w aspekcie zachowania 
trwałości celów realizowanych projektów - Zakup aparatury medycznej  
i sprzętu oraz Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Budowa windy 
(druk nr 1/SP/162).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Biura Zarządzania Funduszami 
Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącym 
przedstawienia koncepcji zmian własnościowych i formy zarządzania szpitalem 
w aspekcie zachowania trwałości celów realizowanych projektów - Zakup 
aparatury medycznej i sprzętu oraz Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie - Budowa windy. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania  
i przedstawienia Zarządowi projektu odpowiedzi na wyżej wymienione pismo.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 
r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 2/SP/162). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zmiany uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia z 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
- Szpital Powiatowy w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, 

b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie, 

c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie, 

d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 
3/SP/162). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie: 
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, 
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, 
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, 
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjęła jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie: 
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie, 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 
w Gryfinie, 
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d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 

 

4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
a. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie 

b. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie (druk nr 4/SP/162). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie: 
a) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
b) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie: 

a. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie, 

b. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie.  

 

5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na trzeci 
kwartał roku 2006-dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ w likwidacji  
w Gryfinie (druk nr 5/SP/162). 

 

Zarząd przyjął informację dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 
oddalenia skargi SPZZOZ w Gryfinie na czynności egzekucyjne Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Gryfinie uniemożliwiające przekazywanie dotacji  
na działalność.  

Zarząd postanowił powróci do sprawy na jednym z najbliższych posiedzeń.  
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na trzeci kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na trzeci kwartał roku 2006 dotacji 
przedmiotowej dla SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie. 
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu na temat 

niebezpieczeństwa spowodowanego złym stanem technicznym obiektu 
(tarasu), w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej (druk nr 1/WSP/162). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu na temat niebezpieczeństwa spowodowanego złym stanem 
technicznym obiektu (tarasu), w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej. 

Wicestarosta Józef Ruciński poinformował, że Wydział Gospodarki 
Nieruchomości wraz z Wydziałem, Remontów, Inwestycji Zamówień 
Publicznych oraz Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie dokona przeglądu 
stanu technicznego budynku, który 1 stycznia 2006 r. jest przedmiotem 
bezpłatnego użytkowania na rzecz Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Krzyża 
Chrystusowego, które realizuje zadania powiatu w zakresie opieki społecznej.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie: 
a. Podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny lokali 

mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, 

b. Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
2/WSP/162). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ceny lokali 
mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny lokali 
mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego 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 zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. Lokale mieszkalne 
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr działki 77/5, położonej 
w obrębie 5, miasta Gryfino (ul. Łużycka 82).  
 

3. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
wyników badań próbek powietrza pobranych z pokoju nr 12 w budynku 
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Starosta Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 zajmowanego 
przez Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (druk nr 3/WSP/162). 

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wyników badań próbek powietrza pobranych  
z pokoju Nr 12 w budynku Starosta Powiatowego w Gryfinie zajmowanego 
przez Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Wyniki te nie wskazują na 
przekroczenia norm, mimo że nie znaleziono źródeł pochodzenia uciążliwego 
zapachu.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 75, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym 
zarządzie ZSP nr 2 w Gryfinie (druk nr 4/WSP/162).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił nie wyrażać zgody  
na sprzedaż części nieruchomości do chwili podjęcia decyzji w sprawie trwałego 
sposobu zagospodarowania terenu obejmującego działkę 75 z uwagi na brak 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

Zarząd powróci do rozpatrzenia wniosku w chwili podjęcia przez Radę 
Miejską w Gryfinie uchwały w tej sprawie w związku z przystąpieniem  
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia 
stanowiska w sprawie: 
a. udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 163, położonej w obrębie Gryfino 3 (parking przy budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4) będącej własnością 
Gminy Gryfino pozostającej we władaniu Powiatu Gryfińskiego na 
podstawie umowy użyczenia w celu rozbudowy sieci ciepłowniczej, 

b. wyrażenia zgody na wykorzystanie do tych celów przyłącza zabudowanego 
ze środków Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/162).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w sprawie: 
a. udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 163, położonej w obrębie Gryfino 3 (parking przy budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4) będącej własnością Gminy 
Gryfino pozostającej we władaniu Powiatu Gryfińskiego na podstawie 
umowy użyczenia w celu rozbudowy sieci ciepłowniczej (na rzecz PEC Sp. z 
o.o. w Gryfinie), 

b. wyrażenia zgody na wykorzystanie do tych celów przyłącza zabudowanego ze 
środków Powiatu Gryfińskiego. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
zaakceptowania proponowanego podziału nieruchomości oznaczonej 
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numerem działki 114, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, gmina 
Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się  
w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 
6/WSP/162). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. zaakceptowania proponowanego podziału 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 114, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Witnica, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg 
w Gryfinie.  
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia 
stanowiska w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej 
opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną (druk nr 
7/WSP/162). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami postanowił nie wyrazić zgody na umorzenie należności ZSP 
Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię 
elektryczną. 

Zarząd uznał, iż wyasygnowanie środków na uregulowanie należności ZSP 
Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię 
elektryczną nastąpi w inny sposób.  

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
podjęcia uchwał Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w 
III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/WSP/162). 

 

a) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 o pow. 349 m2 oraz 29/4 o pow. 12 770 m2, posiadającej 
urządzoną księgę wieczystą nr 51618, położonej w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 
w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 
o pow. 349 m2 oraz 29/4 o pow. 12 770 m2, posiadającej urządzoną księgę 
wieczystą nr 51618, położonej w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo w 
wysokości 1 195 000,00zł. 
 

b) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 78/1 o pow. 2 298 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 
46560, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Szczecińskiej 21w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób. 
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Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 
w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 78/1 o 
pow. 2 298 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 46560, położonej w 
obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Szczecińskiej 21, w wysokości 995 000,00zł. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
wyboru oferty na usługę ochrony budynku w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego w związku z rezygnacją Agencji 
Ochrony Osób i Mienia „Skorpion - Jack” w Gryfinie (druk nr 9/WSP/162). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami wybrał ofertę firmy Gustaw Securitas System Szczecin na 
ochronę budynku w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego w związku z rezygnacją Agencji Ochrony Osób i Mienia 
„Skorpion - Jack” w Gryfinie. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie: 
a. sprzedaży samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego U2, 

znajdującego się w budynku usytuowanego na działce 167/16, położonej  
w obr. 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, 

b. Wyboru formy przetargu oraz ustalenie ceny wywoławczej w/w 
nieruchomości lokalowej w przetargu (druk nr 10/WSP/162). 

 

Wicestarosta Józef Ruciński poinformował, że sprawa ta jest przedmiotem obrad Zarządu 
po raz kolejny. Dotychczasowy najemca nie wyraził zgody na zakup tego lokalu w trybie 
bezprzetargowym należy, więc dokonać sprzedaży tego lokalu. Powiedział, że może się to 
odbyć w drodze przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, z obciążeniem umowami 
dotychczasowych najemców lub bez tego warunku. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jej zdaniem należy dokonać 
sprzedaży tego lokalu z obciążeniem umową dzierżawy. Dodała, że wypowiedzeniem 
umów z dotychczasowymi powinien zając się nowy nabywca tego lokalu. Powiedziała 
również, że informacja, iż lokal jest przeznaczony do sprzedaży wraz z obciążeniem 
umowami najmu powinna znaleźć się w ogłoszeniu o przetargu. 
Członek Zarządu Bronisław Sakowski na pytanie Przewodniczącej Zarządu o stanowisko 
w tej sprawie stwierdził, że należy sprzedać ten lokal warz z obciążeniem umowami najmu.  
 

a) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 
wywoławczej w przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność 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 ceny 
wywoławczej w przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego jako U2 
nieposiadającego urządzonej księgi wieczystej, znajdującego się w budynku 
usytuowanym na działce 167/16, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy  
ul. Niepodległości 28 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego. 
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b) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru formy przetargu na 

sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru formy przetargu 
jako przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego 
jako U2 nieposiadającego urządzonej księgi wieczystej, znajdującego się w 
budynku usytuowanym na działce 167/16, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, 
przy ul. Niepodległości 28 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego 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 sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu 
użytkowego oznaczonego jako U2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i 
udziałem w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 230,70 m2, 
nieposiadającego urządzonej księgi wieczystej, znajdującego się w budynku 
usytuowanym na działce 167/16, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta 
Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z obciążeniem obowiązującymi umowami 
najmu, zawartymi na czas nieokreślony (z możliwością ich 3 miesięcznego 
wypowiedzenia).  
 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 11/WSP/162). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w 
Gryfinie na 2006 r. 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 planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu 

porozumienia w sprawie utworzenia Dwujęzycznego Gimnazjum Publicznego 
w Gryfinie oraz zasad partycypowania w kosztach jego działalności (druk nr 
1/WSP-AN/162). 

 

 Zarząd zapoznał się z pismem zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
w sprawie projektu porozumienia w sprawie utworzenia Dwujęzycznego 
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Gimnazjum Publicznego w Gryfinie oraz zasad partycypowania w kosztach jego 
działalności. 
 Etatowy Członek Zarządu poinformował, że odpowiedź na wyżej 
wymienione pismo - wraz z materiałami poglądowymi dla Zarządu i Radnych 
przygotuje Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Pan 
Wacław Gołąb. 
 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 
szkolnym 2005/2006, 

b) w sprawie zmiany uchwały Nr 748/2006 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów na wyrównanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających 
stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 2/WSP-
AN/162). 

a) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych 
wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2005/2006 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych 
wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2005/2006. 

 

b) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
748/2006 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów na wyrównanie 
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 zmiany uchwały  
Nr 748/2006 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów  
w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie 
powiatu gryfińskiego. 
 

3. Wniosek 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 3/WSP-AN/162). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 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.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 1 
w Chojnie na rok szkolny 2005/2006. (druk nr 4/WSP-AN/162).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza 
organizacyjnego ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2005/2006.  
 

5. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące modernizacji 
nawierzchni ul. Mickiewicza (ulica powiatowa) w Mieszkowicach (druk nr 
5/WSP-AN/162). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
dotyczącym modernizacji nawierzchni ul. Mickiewicza (ulica powiatowa)  
w Mieszkowicach. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do 
przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu materiału zawierającego 
następujące dane: 

1. spis - w formie tabelarycznej - faktur, jakie zostały zapłacone od początku 
2006 roku z podaniem informacji, na rzecz kogo zostały zapłacone, na 
jaka kwotę, na jakiej podstawie zostały wystawione oraz czy zostały 
zapłacone w terminie, 

2. spis - w formie tabelarycznej - faktur, które oczekują na zapłacenie  
z podaniem informacji, na rzecz kogo mają być zapłacone, na jakiej 
podstawie wystawione, na jaką kwotę oraz w jakim terminie będą 
zapłacone, 

3. rozliczenie środków z zadań zrealizowanych lub będących w realizacji ze 
środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 

4. informacja na temat wyciagnięcia konsekwencji służbowych wobec Pani 
Marii Karasińskiej przez dyrektora Ryszarda Dzioka,  

5. informacja - do użytku wewnętrznego - na temat tego kto oraz kiedy i w 
jakiej kwocie otrzymał podwyżkę wynagrodzenia w 2006 r., 

6. spis zawartych porozumień z gminami w sprawie wspólnych przedsięwzięć 
(z roku 2005 i na rok 2006), 

7. informacja na temat zobowiązań jakie Powiatowy Zarząd Dróg musi 
ponieść do końca roku 2006 z rozróżnieniem na wydatki tzw. sztywne 
(płace, pochodne, paliwo itp.) i wynikające z tytułu zwartych porozumień, 

8. informacja na temat tego czy na dzień 22 maja 2006 r. PZD w stosunku  
do Pana Tadeusza Łyczakowskiego posiada jakiekolwiek niezapłacone 
faktury. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów – 
członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 6/WSP-AN/162). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia 
ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób. 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia stawki 
wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2006 
(druk nr 1/SK/162). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym 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 budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2006. 
Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z pismem Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, dotyczącym 
zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych polegającą na 
przeniesieniu wydatków między rozdziałami 80195 – Pozostała działalność a 
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.000 zł. 

  

2. Wniosek w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego oraz niedostosowanie się do zaleceń organu 
nadzorującego w sprawie uregulowania zobowiązań 2005 r. (druk nr 
2/SK/162). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 742/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 
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 zmiany Uchwały  
Nr 742/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2006. 
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3. Wniosek w sprawie nieprawidłowości w sprawozdaniu budżetowym ZSP Nr 
1 w Chojnie (druk nr 3/SK/162). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie nieprawidłowości  
w sprawozdaniu budżetowym ZSP Nr 1 w Chojnie postanowił skierować sprawę 
do Referatu Kontroli i Audytu w celu przeprowadzenia kontroli bezpośredniej 
w celu stwierdzenia i udokumentowania ewentualnego naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych oraz ustalenia osób winnych.  
 

4. Wniosek w sprawie wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Szczecinie w piśmie nr WI-1331/5/JA/06 z dnia 11 kwietnia 2006 (druk nr 
4/SK/162). 

 

 Zarząd zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie w piśmie nr WI-1331/5/JA/06 z dnia 11 kwietnia 2006, w którym 
wskazano w wyniku kontroli sprawozdania zbiorczego Rb-28S, iż niektóre 
jednostki organizacyjne (DPS w Trzcińsku Zdroju, ZSP w Mieszkowicach, ZSP 
NR 2 w Chojnie, ZSS w Gryfinie) zaciągnęły zobowiązania powyżej planu 
wydatków.  
 Zarząd postanowił skierować w/w sprawę do Referatu Kontroli i Audytu 
w celu przeprowadzenia kontroli bezpośredniej w celu stwierdzenia i 
udokumentowania ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
oraz ustalenia osób winnych zgodnie ze wskazaniami w piśmie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.  
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zobowiązała Etatowego Członka 
Zarządu - Adama Nycza nadzorującego merytorycznie PZD w Baniach oraz 
Sekretarza Powiatu - Jerzego Herwarta - do przedstawienia Zarządowi 
informacji na temat stadium rozpatrywania skargi P. Tadeusza Łyczakowskiego 
na dyrektora PZD - Ryszarda Dzioka.   
 

       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 
 

____________________
 


