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Protokół nr 170/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniach 6 lipca 2006 r. w godzinach od 1630 do 1720 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. (Listy 
obecności – zał. nr 1) 

2. Porządek obrad został uzupełniony o PION SKARBNIKA o: 
a) Punkt 1 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę Nr 700/2006 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2006” (druk nr 
1/SK/170). 

b) Punkt 2 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006” 
(druk nr 2/SK/170). 

c) Punkt 3 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym na rok 2006” (druk nr 3/SK/170). 

d) Punkt 4 w brzmieniu „Przyjęcie projektu 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” (druk nr 4/SK/170). 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2) 
 

II. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 

wykonania zadania – zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych w Chojnie oraz upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli 
Kwietniewskiej- Łacny do składania oświadczeń woli związanych z 
prowadzeniem działalności inwestycyjnej i bieżącej powiatu (druk nr 
1/WSP/170). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia wykonania zadania – 
zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie oraz upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli Kwietniewskiej- Łacny do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i bieżącej powiatu w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia wykonania 
zadania – zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w Chojnie oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli Kwietniewskiej- Łacny do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej i 
bieżącej powiatu. 
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2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie utworzenia w Gryfinie 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (druk nr 
2/WSP/170). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie 
utworzenia w Gryfinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w oparciu o bazę b. warsztatów ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 

3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
a) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z 

zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży, 
b) w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty organizacji pozarządowych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży (druk 
nr 3/WSP/170). 

 
a) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizacje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży. 
 
b) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego 

oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania zespołu 
opiniującego oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
nabycia części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 117, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Wirów, gmina Gryfino, stanowiącej współwłasność  
w udziale ½ Mieczysława Kwiatkowskiego i w udziale ½ Janiny Włodarczyk 
(druk nr 4/WSP/170). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie nabycia części nieruchomości, oznaczonej numerem 
działki 117, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, gmina Gryfino, stanowiącej 
współwłasność w udziale ½ Mieczysława Kwiatkowskiego i w udziale ½ Janiny 
Włodarczyk nie wyraził zgody z na nabycie części nieruchomości w/w wymienionej. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
przejęcia nieruchomości drogowych, oznaczonych numerami działek 35 o pow. 
0,96 ha i 81 o pow. 1,79 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dębina, gmina 
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Stare Czarnowo, stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo (druk nr 
5/WSP/170).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie przejęcia nieruchomości drogowych, oznaczonych 
numerami działek 35 o pow. 0,96 ha i 81 o pow. 1,79 ha, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Dębina, gmina Stare Czarnowo, stanowiących własność Gminy 
Stare Czarnowo nie wyraził zgody z na nabycie części nieruchomości w/w 
wymienionej. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
rozłożenia na raty spłaty rocznej raty za lokal mieszkalny przy ulicy Flisaczej 
4/3 w Gryfinie (druk nr 6/WSP/170). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie rozłożenia na raty spłaty rocznej raty za lokal 
mieszkalny przy ulicy Flisaczej 4/3 w Gryfinie. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zawarcia porozumienia w sprawie udostępnienia osobom fizycznym części 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 622, położonej 
w obrębie Gryfino 4, (ulica Reymonta), będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, w celu wykonania przyłączy wody i energii elektrycznej (druk nr 
7/WSP/170). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie udostępnienia 
osobom fizycznym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 622, położonej w obrębie Gryfino 4, (ulica Reymonta), będącej 
własnością Powiatu Gryfińskiego, w celu wykonania przyłączy wody i energii 
elektrycznej. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i jego Zastępcy 
pełnomocnictwa do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia 
odszkodowania za nieruchomość drogową przejętą z mocy prawa na mienie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/WSP/170). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i jego Zastępcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia 
odszkodowania za nieruchomość drogową przejętą z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Naczelnikowi 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i jego Zastępcy pełnomocnictwa do 
przeprowadzenia rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomość 
drogową przejętą z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego. 
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9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie remontu Tarasu na II piętrze w budynku rehabilitacyjno - 
mieszkalnym DPS w Moryniu przy ulicy Rynkowej 27 prowadzonym przez 
organizację pozarządową (druk nr 9/WSP/170).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie remontu Tarasu na II piętrze  
w budynku rehabilitacyjno - mieszkalnym DPS w Moryniu przy ulicy Rynkowej 27 
prowadzonym przez organizację pozarządową i postanowił przekazać sprawę  
do Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.  
 

10. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
wniosku najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego, przy ul. Nieodległości 39/3 (druk nr 10/WSP/170). 

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wniosku najemców lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Nieodległości 39/3. 

Zarząd zaakceptował projekt pisma będący odpowiedzią na wyżej wymienioną 
informację.  
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zmiany umów użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 11/WSP/170). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zmiany umów użyczenia części nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego i zobowiązał Przewodnicząca 
Zarządu - Ewę De La Torre oraz Wicestarostę - Józef Rucińskiego do podpisania 
aneksów w tej sprawie.  
 

12. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów 
nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa przeprowadzonej 
przez Najwyższą Izbę Kontroli (druk nr 12/WSP/170). 

 

Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli gospodarowania przez 
starostów nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa 
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
 

13. Informacja w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej przez 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 13/WSP/170). 

 

Zarząd przyjął informację w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej 
przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
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III. PION SKARBNIKA.  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę Nr 700/2006 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, 
których są dysponentami na rok 2006 (druk nr 1/SK/170). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę Nr 700/2006 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 
dysponentami na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 700/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których 
są dysponentami na rok 2006. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2006 (druk nr 2/SK/170). 

 
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. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 3/SK/170). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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 sprawie zmiany 
planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006. 

 

4. Przyjęcie projektu 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 (druk nr 4/SK/170). 

 



 6

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 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. 
 

SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że zgodnie z ustaleniami  
z poprzedniego posiedzenia Zarządu odbył przy udziale Wicestarosty Józefa 
Rucińskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Krzysztofa Ziętka oraz 
Dyrektora Powiatowego Zarządu - Ryszarda Dzioka, rozmowy z Burmistrzem 
Chojny Panem Wojciechem Konarskim na temat rozłożenia na raty spłaty kary  
za nielegalne wycięcie dwóch drzew - lipy i dębu.  
W wyniku tych rozmów zostały uzgodnione następujące ustalenia: 
1. od momentu wniesienia I raty za zapłatę kary za wycięcie lipy, Burmistrz 

Gminy Chojna wystąpi do organu egzekucyjnego o wycofanie tytułu 
wykonawczego o egzekucję kary za wycięcie lipy.  

2. od momentu wniesienia I raty za zapłatę kary za wycięcie lipy Burmistrz Gminy 
Chojna wystąpi do organu egzekucyjnego o wycofanie tytułu wykonawczego 
złożonego o egzekucję kary za wycięcie dębu. 

3. nastąpi podpisanie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Powiatowym 
Zarządem Dróg, a Gminą Chojna, które to porozumienie przygotuje Dyrektor 
PZD przy udziale radcy prawnego.  

Ponadto Burmistrz Gminy Chojna poinformował, o tym, że złożył z tytuł 
wykonawczy do organu egzekucyjnego o zajęcie praw majątkowych na rachunku 
budżetu powiatu.  
 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz złożył na ręce Przewodniczącej Zarządu 
pismo w sprawie wyciągnięcia wobec Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie z art. 114 i 119 Kodeksu Pracy z tytułu braku nadzoru nad 
pracownikiem stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu.  
 
       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 
 

____________________
 


