
 1

Protokół nr 171/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniach 12 lipca 2006 r. w godzinach od 1100 do 1220 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 w  
 PIONIE STAROSTY o: 
a) Punkt 4 w brzmieniu „Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 

szybkiego rozwiązania problemu spłaty składek z ubezpieczenie społecznego za okres od 
2005 r. do chwili obecnej” (druk nr 4/SP/171). 

b) Punkt 5 w brzmieniu „Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do 
wiadomości Zarząd Powiatu skierowane do ZUS dotyczące zaległości z tytułu 
nieuiszczanych składek z ubezpieczenia społecznego” (druk nr 5/SP/171). 

c) Punkt 6 w brzmieniu „Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do 
wiadomości Zarządu Powiatu skierowane do NFZ - Oddział w Szczecinie wzywające do 
zapłaty 2 000 000 zł z tytułu części wypłaconych podwyższonych wynagrodzeń 
pracowników” (druk nr 6/SP/171). 

d) Punkt 7 w brzmieniu „Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie udzielenia 
dotacji celowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na realizację programu 
zdrowotnych” (druk nr 7/SP/171). 

e) Punkt 8 w brzmieniu „Zapoznanie się z materiałem poglądowym dotyczącym opinii rad 
miejskich, gmin i społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Powiatowy w Gryfinie (druk nr 8/SP/171).  

 PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o: 
a) Punkt 5 w brzmieniu „Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie do 

wiadomości Zarządu Powiatu skierowane do PKO Bank Polski Oddział w Gryfinie w 
sprawie wyjaśnienia kwestii przekazania w dniu 27 czerwca 2006 r. środków pieniężnych 
znajdujących się na rachunku dochodów własnych na dobro rachunku bieżącego jednostki, 
celem zrealizowania częściowej spłaty wierzytelności” (druk nr 5/WSP-AN/171). 

b) Punkt 6 w brzmieniu „Zapoznanie się z projektem ugody pomiędzy PZD w Gryfinie a 
Gminą Chojna w sprawie rozłożenia na raty zapłaty kary za nielegalną wycinkę dębu i 
lipy” (druk nr 6/WSP-AN/171). 

   PION SKARBNIKA o punkt 1 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 1/SK/171). 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) protokoły: 

a) Nr 163/II/2006 z dnia 7 i 8 czerwca 2006 r., 
b) Nr 166/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., 
c) Nr 168/II/2006 z dnia 3 lipca 2006 r., 
d) Nr 169/II/2006 z dnia 4 lipca 2006 r, 
e) Nr 170/II/2006 z dnia 6 lipca 2006 r.  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy Dyrektor NRDD „Agatos” - Pan 

Tomasz Drabik.  
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II. PION STAROSTY. 
1. Spotkanie z Panem Tomaszem Drabikiem - Dyrektorem NRDD „AGATOS”  

w Gardnie.  
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że powodem zaproszenia 
na posiedzenie Zarządu Powiatu Pana Tomasza Drabika - Dyrektora NRDD 
„AGATOS” w Gardnie jest wniosek, jaki złożyła Komisja Spraw Społecznych, który 
dotyczy udostępnienia członkom komisji protokołu z kontroli przeprowadzonego w 
w/w domu dziecka oraz odpowiedzi na ten protokół udzielonych przez Dom Dziecka 
„AGATOS”. Wniosek ten został złożony na posiedzeniu komisji w dniu 27 czerwca 
2006 r. Następnie powiedziała, że sprawa ta była przedmiotem obrad 2 posiedzeń 
Zarządu Powiatu, na których Zarząd zapoznał się z tym protokołem, zaś członkowie 
Zarządu Powiatu zostali poinformowani, że protokół ten zawiera tzw. dane wrażliwe 
i w myśl ustawy o ochronie danych osobowych podlega szczególnej ochronie. 
Powiedziała następnie, że Pan Dyrektor Tomasz Drabik dla większości dzieci jest 
opiekunem prawnym - w związku z tym to do niego należy decyzja czy dane takie 
należy udostępniać i czy mogą one być przedmiotem dalszej publicznej dyskusji. 
Dodała, że protokół z kontroli trafił do Zarządu Powiatu, oraz do wszystkich 
organów, które sprawują nadzór na placówką opiekuńczo - wychowawcza, jaką jest 
dom dziecka w Gardnie tj. do Prezesa Sądu Rejonowego i Urzędu Wojewódzkiego.  
Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Radny Jan Podleśny oraz Radna - 
członek Zarządu - Danuta Bus zawnioskowała, aby wszyscy członkowie komisji 
mogli mieć możliwość zapoznania się z protokołem kontroli w Domu Dziecka 
„AGATOS” w Gardnie oraz odpowiedziami na ustalenia pokontrolne, jakich w tej 
sprawie udzielił Dyrektor Domu Dziecka „AGATOS” w Gardnie. Stwierdziła 
następnie, że w związku z tym 5 lipca 2006 r. zwrócono się do Pana Alfreda Bajona - 
Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Wydziału Spraw Społecznych 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zajęcie stanowiska i 
odpowiedź na pytanie, czy komplet dokumentów w tej sprawie może być 
udostępniony innym osobom niż członkom Zarządu Powiatu.  
Powiedziała, że jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe wątpliwości odnośnie 
tego protokołu, to jest to dobry moment, aby w obecności Pana Dyrektora Tomasza 
Drabika je wyjaśnić. 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że na tej komisji, na której pojawił się 
ten wniosek w związku ze sprawozdaniem sprawozdaniu z prac zarządu, bo był 
zapis, że „Zarząd zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w NRDD 
„AGATOS” w Gardnie.” W chwili omawiania tego sprawozdania radny Jan Podleśny 
wyraził pogląd, że dobrze byłoby, aby członkowie komisji mogli zapoznać z tym 
protokołem. Dodała, że zgłosiła wniosek o to, aby protokół ten był uzupełniony o 
pisemne wyjaśnienia państwa Drabik, którzy prowadzą ten dom dziecka.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w związku z tym, iż 
na posiedzenie Zarządu Powiatu został zaproszony opiekun prawny dzieci 
przebywających w domu dziecka w Gardnie poprosiła, go o wyrażenie zdania w tej 
sprawie.  
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Dyrektor NRDD „AGATOS” w Gardnie Tomasz Drabik powiedział, że sprawa 
jest złożona. Odnosząc się do kwestii ochrony danych osobowych to sprawa ta nie 
podlega żadnej dyskusji. Dodał, że ostatnio wszyscy dyrektorzy placówek 
opiekuńczo - wychowawczych mieli spotkanie w tej sprawie z pracownikiem biura 
Rzecznika Praw Dziecka, który zwracał uwagę na udostępnianie danych osobowych 
dzieci będących wychowankami domów dziecka osobom trzecim. Dodał, że w tym 
przypadku wchodzi w grę nie tylko wyrażenie zgody na udostępnienie danych 
osobowych przez opiekuna prawnego, jakim jest on, ale także wyrażenie zgody przez 
dorosłych wychowanków.  
Jednocześnie dodał, że po kilku latach starań udało się stworzyć taką sytuację, że 
dzieci te są anonimowe. Dodał, że dzieci czują się z tym bardzo dobrze. Nie są 
obiektem jakichkolwiek ataków ze strony rówieśników, którzy nie wytykają im, że są 
pod opieką zastępczą.  
Drugą kwestią jest to czy radni powinni być poinformowani o sytuacji w domu 
dziecka. Dodał, że jego zdaniem radni powinni być poinformowani o tym, jak 
funkcjonują takie placówki oraz jaka jest w nich sytuacja. Stworzy to możliwość 
rzetelnego przedstawiania sytuacji w tych placówkach w taki sposób, aby nie rodziło 
to niepotrzebnych niedomówień.  
Dodał, że po ostatniej wizycie Komisji Spraw Społecznych w Domu Dziecka wiele 
spraw zostało wyjaśnionych, zaś radni zostali o wielu sprawach zostali 
poifnormowani. Uważa, że takie wizyty pomagają wyjaśniać wiele spraw, gdyż 
wiedza wielu osób na temat opieki zastępczej jest bardzo nikła.  
Powiedział natomiast, że działalność domu dziecka jest jawna i składa on 
sprawozdania finansowe z wykorzystania środków. Natomiast dom dziecka 
przynajmniej raz w roku jest kontrolowany przez Urząd Wojewódzki, zaś dwa razy 
do roku spotyka się komisja oceniająca sytuację dziecka. Dodał, że niedomówienia 
zawsze będą i będą one pochodziły od ludzi, którzy nie znają tematu opieki 
zastępczej oraz funkcjonowania rodzinnych domów dziecka.  
Stwierdził, że wszelkie działania, jakie są prowadzi Dom Dziecka oparte są o normy, 
który wynikają z przepisów obowiązującego prawa.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że działalność 
wszystkich placówek jest przedmiotem sprawozdań składanych Radzie Powiatu. 
Natomiast to spotkanie ma na celu określanie granicy, do jakiej mogą być udzielone 
informacje odnoszące się do tego protokołu pokontrolnego. Spytała następnie czy 
dobrą zasadą byłoby przekazanie tej informacji w taki sposób, że: 

 kontrola została przeprowadzona na wniosek MOPS w Szczecinie, do którego 
zwrócił się o przeprowadzenie takiej kontroli opiekun jednego z wychowanków, 

 została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, 
 została przekazana konkluzja przeprowadzonej kontroli. 

Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że mimo wszystko dołączyłaby do tego 
materiału pismo, w którym prowadzący dom dziecka odnieśli się do ustaleń z tej 
kontroli. Da to wtedy pełny obraz przeprowadzonej kontroli (tzn., że kontrola 
niewskazana niepokojących uchybień). 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała dyrektora czy wyraża zgodę, 
aby taki materiał, jaki proponuje Pani Danuta Bus znalazł się w tej informacji? 
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Dyrektor NRDD „AGATOS” w Gardnie Tomasz Drabik stwierdził, że pewne 
wyjaśnienia są potrzebne, ponieważ w toku działań pojawiło się dużo nieścisłości, 
które należałoby wyjaśnić. Dodał, że kontrola w czasie się przedłużyła, zaś reakcje 
dzieci były dla niego zaskakujące. Powiedział również, że takie sytuacje sprawiają, 
że później należy z dziećmi dużo pracować, aby zbudować zaufanie i nowe relacje. 
Jest to wynikiem przeszłości tych dzieci, które nierzadko pochodzą z rozbitych 
rodzin. Zdaniem Dyrektora powinno budować się taką atmosferę, aby dać tym 
dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dodał, że nowe przepisy mają doprowadzić do 
takiej sytuacji, gdzie to ośrodki adopcyjne będą sprawowały kontrolę merytoryczną 
na domami dziecka. Zaznaczył, że najtrudniejszym problemem w placówkach 
wychowawczych jest kontakt placówki i wychowanków z rodziną biologiczną. 
Powiedział, że dobrze byłoby wypracowanie pewnych procedur jak działać w 
przypadku powstania problemu na linii placówka - rodzina biologiczna czy też 
opiekun prawny.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała o to czy wniosek Komisji 
Spraw Społecznych powinien być pozytywnie rozpatrzony w kwestii przekazania 
członkom wyjaśnień do protokołu pokontrolnego. Dodała, że w tej odpowiedzi jest 
również imienna ocena wychowanków.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że przedstawienie takich wyjaśnień może 
doprowadzić do tego, że ktoś będzie chciał się do nich odnieść na piśmie. Nie jest to 
jego zdaniem dobre rozwiązanie, gdyż tylko stworzy to konieczność niepotrzebnego 
przekazu korespondencji i napięć. Dodał, że sposób postępowania z tym protokołem 
określi Prezes Sądu Rejonowego oraz Urząd Wojewódzki, które sprawują kontrolę 
merytoryczną nad działalnością domu dziecka.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaproponowała, aby w związku z tym, 
aby pozostał ślad po wniosku Komisji Spraw Społecznych, należy zaczekać na 
odpowiedź na pismo ze strony Prezesa Sądu i Urzędu Wojewódzkiego. Wtedy to 
może odbyć się posiedzenie komisji, na którym Pan Dyrektor Domu Dziecka - 
Tomasz Drabik przedstawiłby ewentualnie raz jeszcze członkom komisji sprawy 
związane z tym protokołem oraz funkcjonowaniem domu dziecka.  
Członek Zarządu - Bronisław Sakowski, pełniący jednocześnie funkcję 
przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych zobowiązał się do zaproszenia pana 
Tomasza Drabika na posiedzenie komisji jeśli taka będzie wola Stron. 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Dyrektor NRDD „AGATOS” w Gardnie  
- Pan Tomasz Drabik.  

 

2. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat realizacji zadań 
wynikających z programu restrukturyzacji, umowy trójstronnej, które 
należą do kompetencji Rady i Zarządu (druk nr 1/SP/171). 

 

Zarząd przyjął informację Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat 
realizacji zadań wynikających z programu restrukturyzacji, umowy 
trójstronnej, które należą do kompetencji Rady i Zarządu i postanowił 
przedstawić ją radnym Powiatu Gryfińskiego w formie materiału poglądowego.  
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3. Pismo Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci w sprawie 
ujęcia w zadaniach publicznych opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi na 
ternie miasta Gryfino (druk nr 2/SP/171). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum 
dla Dzieci w sprawie ujęcia w zadaniach publicznych opieki nad dwójką dzieci 
nieuleczalnie chorych, mieszkających na terenie miasta Gryfino. 

Zarząd stwierdził, że pomimo tego, iż jest to bardzo szczytna idea nie mieści 
się ona w harmonogramie wydatków budżetowych na rok 2006r. Zarząd 
Powiatu proponuje, aby adresatem tego pisma były wszystkie gminy wchodzące 
w skład Powiatu Gryfińskiego.  

 

4. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie istnienia biura 
paszportowego w Gryfinie (druk nr 3/SP/171). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego  
w sprawie dalszego istnienia biura paszportowego w Gryfinie. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie wyrażenia stanowiska w związku z likwidacją Biura Paszportowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały intencyjnej Rady Powiatu w 
Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z likwidacją Biura 
Paszportowego w Gryfinie. Zarząd wyraził głębokie zaniepokojenie zamiarem 
likwidacji Biura Paszportowego w Gryfinie, które w ostatnim okresie znacznie 
ułatwiło uzyskiwanie mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego dokumentów 
paszportowych.  
 

5. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie szybkiego 
rozwiązania problemu spłaty składek z ubezpieczenia społecznego za okres 
od 2005 r. do chwili obecnej (druk nr 4/SP/171). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie szybkiego rozwiązania problemu spłaty składek  
z ubezpieczenie społecznego za okres od 2005 r. do chwili obecnej.  

Zarząd uznał, iż problem wyrażony w piśmie dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie będzie omawiany na spotkaniu z Prezesem 
„INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie - Panem Jackiem Kargulem, które 
odbędzie się w dniu 13 lipca 2006 r. o godz. 12.00.  

 

6. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do wiadomości 
Zarządu Powiatu skierowane do ZUS dotyczące zaległości z tytułu 
nieuiszczanych składek z ubezpieczenia społecznego (druk nr 5/SP/171). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane do ZUS dotyczące 
zaległości z tytułu nieuiszczanych składek z ubezpieczenia społecznego.  
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7. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do wiadomości 
Zarządu Powiatu skierowane do NFZ - Oddział w Szczecinie wzywające NFZ 
do zapłaty 2 000 000 zł z tytułu części wypłaconych podwyższonych 
wynagrodzeń pracowników (druk nr 6/SP/171). 

 

Zarząd przyjął do widomości pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane do NFZ - Oddział  
w Szczecinie wzywające do zapłaty przez NFZ 2 000 000 zł z tytułu części 
wypłaconych podwyższonych wynagrodzeń pracowników. 
 

8. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie udzielenia dotacji 
celowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na realizację programu 
zdrowotnych (druk nr 7/SP/171). 

 

Zarząd zapoznał się z materiałem przedłożonym przez Koordynatora 
Ochrony Zdrowia w sprawie udzielenia dotacji celowej SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie na realizację programów zdrowotnych. 
 

9. Zapoznanie się z materiałem poglądowym dotyczącym opinii rad miejskich, 
gmin i społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
8/SP/171).  

 

Zarząd zapoznał się z materiałem poglądowym dotyczącym opinii rad 
miejskich, gmin i społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Powiatowy w Gryfinie. 
 

II. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami oraz Naczelnika 

Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie ujęcia w sporządzanym 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna, 
zapisów dotyczących działki nr 66 obręb 5 Gryfino, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 
1/WSP/171). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa  
w sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o 
ujęcie w sporządzanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna, zapisów dotyczących 
działki nr 66 obręb 5 Gryfino, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego  
w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie.  

Zarząd proponuje, aby: 
a) Część działki nr 66 przeznaczyć na poszerzenie pasa drogowego, który 

razem z działka nr 73 stanowić będzie drogę dojazdową  
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do projektowanych działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, znajdujących się poza obszarem planu.  

b) Pozostała część działki nr 66 przeznaczyć na zieleń izolacyjną, 
c) Budynek gospodarczy zlokalizowany na działce nr 66 zachować  

do czasu realizacji drogi zgodnie z wytycznymi planu.  
 

2. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie sposobu wykorzystania nieruchomości przekazanych na 
prowadzenie i organizowanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej na mieszkańcami na ternie gminy Trzcińsko - Zdrój (druk nr 
2/WSP/171). 

 

Zarząd przyjął informację Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie sposobu wykorzystania nieruchomości 
przekazanych na prowadzenie i organizowanie świadczeń w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej na mieszkańcami na ternie gminy Trzcińsko - 
Zdrój.  

Zarząd postanowił wystąpić do Burmistrza Gminy Trzcińsko- Zdrój  
z pismem o zajęcie stanowiska w tej sprawie.  
 

3. Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie użyczenia samochodu 
osobowego dla DPS w Nowym Czarnowie na okres od 12.07.2006 do 
31.07.2006 r. (druk nr 3/WSP/171). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie  
w sprawie użyczenia samochodu osobowego dla DPS w Nowym Czarnowie  
na okres od 12.07.2006 do 31.07.2006 r. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Pismo Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego wyrażające podziękowanie  

za zainteresowanie inicjatywą budowy obwodnicy Gryfina (druk nr 1/WSP-
AN/171). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego 
wyrażające podziękowanie za zainteresowanie inicjatywą budowy obwodnicy 
Gryfina. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i zamówień 
Publicznych w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań w ramach 
„Termomodernizacji obiektów Powiatu Gryfińskiego” finansowanych  
z PFOŚ i GW (druk nr 2/WSP-AN/171). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i zamówień Publicznych w sprawie zmiany harmonogramu realizacji 
zadań w ramach „Termomodernizacji obiektów Powiatu Gryfińskiego” 
finansowanych z PFOŚ i GW. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię 
terapeutyczno- rehabilitacyjną” (druk nr 3/WSP-AN/171). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię terapeutyczno- rehabilitacyjną” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię 
terapeutyczno- rehabilitacyjną”. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 
49/II/2003 Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie: 

a) Powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw WPI; 
b) Zatwierdzenia Kryteriów punktowania zadań do WPI; 
c) Zatwierdzenia Wag priorytetów inwestycyjnych do WPI; 
d) Zatwierdzenia druku Wniosku inwestycyjnego (druk nr 4/WSP-AN/171). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
49/II/2003 Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie: 
a) Powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw WPI; 
b) Zatwierdzenia Kryteriów punktowania zadań do WPI; 
c) Zatwierdzenia Wag priorytetów inwestycyjnych do WPI; 
d) Zatwierdzenia druku Wniosku inwestycyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
49/II/2003 Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie: 
a) Powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw WPI; 
b) Zatwierdzenia Kryteriów punktowania zadań do WPI; 
c) Zatwierdzenia Wag priorytetów inwestycyjnych do WPI; 
d) Zatwierdzenia druku Wniosku inwestycyjnego 
 

5. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie do wiadomości 
Zarządu Powiatu skierowane do PKO Bank Polski Oddział w Gryfinie  
w sprawie wyjaśnienia kwestii nieuprawnionego przekazania w dniu 27 
czerwca 2006 r. środków pieniężnych znajdujących się na rachunku 
dochodów własnych na dobro rachunku bieżącego jednostki, celem 
zrealizowania częściowej spłaty wierzytelności (druk nr 5/WSP-AN/171). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane do PKO Bank 
Polski Oddział w Gryfinie w sprawie wyjaśnienia kwestii nieuprawnionego 
przekazania w dniu 27 czerwca 2006 r. środków pieniężnych znajdujących się na 
rachunku dochodów własnych na dobro rachunku bieżącego jednostki, celem 
zrealizowania częściowej spłaty wierzytelności. 
 

6. Zapoznanie się z projektem ugody pomiędzy PZD w Gryfinie a Gminą 
Chojna w sprawie rozłożenia na raty zapłaty kary za nielegalną wycinkę 
dębu i lipy (druk nr 6/WSP-AN/171). 

 

Zarząd zapoznał się z projektem ugody pomiędzy PZD w Gryfinie a Gminą 
Chojna w sprawie rozłożenia na raty zapłaty kary za nielegalną wycinkę dębu  
i lipy.  

Zarząd postanowił rozpatrzyć ponownie projekt ugody na kolejnym 
posiedzeniu. Zarząd upoważnił członków Zarządu Józefa Rucińskiego i Adama 
Nycza oraz dyrektora PZD Ryszarda Dzioka do negocjowania projektu ugody. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. 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 1/SK/171). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 
2006. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 
1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 291/2006 z dnia 30 

czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2006, którym zmniejszono Powiatowi dotację 
celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 635 zł w związku z 
występującą nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zadań z zakresu komisji poborowych, 

2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 292/2006 z dnia 30 
czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2006, które przyznaje Powiatowi dotację 
celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 – Komendy 
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 41.000 zł, z 
przeznaczeniem na remont obiektu i sprzętu oraz na pozostałe wydatki 
bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
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VI. PION SEKRETARZA.  
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2006 (druk nr 
1/SE/171).  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, 
Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na 
rok 2006 i postanowił przełożyć jego rozpatrzenie na kolejnym posiedzeniu.  
 

2. Wniosek Komisji Gospodarki w sprawie realizacji zadania „Modernizacja  
ul. Mieszka I w Gryfinie (druk nr 2/SE/171). 

 

 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Gospodarki w sprawie realizacji 
zadania „Modernizacja ul. Mieszka I w Gryfinie.  
 W związku z informacją złożoną przez Etatowego Członka Zarządu 
Adama Nycza, że Gmina Gryfino nie jest przygotowana do realizacji inwestycji 
w 2006 r. Zarząd postanowił, iż zadanie „Modernizacja ul. Mieszka I w 
Gryfinie” zostanie przesunięte do realizacji na rok 2007, zaś środki 
zagwarantowane na realizację tego zadania w roku 2006 będą przeznaczone na 
realizację innych zadań w 2006 r. 
 

       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 
 

____________________
 


