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Protokół nr 176/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 sierpnia 2006 r. w godzinach od 1230 do 1715 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 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. Nieobecny usprawiedliwiony - Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz (lista 
obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
Jako pierwsze rozpatrywane były punkty w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA 
ZARZĄDU. 

3. Protokoły Nr 174/II/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. oraz 175/II/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. 
zostały przyjęte jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się)  

 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zapoznania się 
z zobowiązaniem dobrowolnej zapłaty, jaką miałby wnieść PZD za 
wycinkę drzew bez wymaganego prawem zezwolenia (druk nr 1/WSP-
AN/176). 

 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że na dzień dzisiejszy 
na rachunku bieżącym powiatu są środki umożliwiające spłatę kary w całości za 
nielegalną wycinkę drzewa - lipy. Zaproponowała następnie, aby zapłacić resztę 
tej kary do dnia 15 sierpnia 2006 r. i następnie złożyć pozew do sądu przeciwko 
PUK w Chojnie o odszkodowanie. W związku z tym, że spłacona zostałaby kara 
za lipę to zobowiązanie dobrowolnej zapłaty byłoby nieaktualne. Dodała, że jest 
ono dla Powiatu Gryfińskiego bardzo niekorzystne. Stwierdziła również, że to 
dałoby czas do przedstawienia porozumienia dotyczącego spłaty kary za 
wycięcie dębu, które przesuwałoby spłatę na rok 2007.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że bezpośrednio 
przed posiedzeniem Zarządu powiatu rozmawiała z Mec. M. Ludkiewiczem, 
który stwierdził, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie nielegalnej 
wycinki drzewa- dębu w Chojnie i skierował sprawę do ponownego 
rozpoznania. Dodała, że Mec. M. Ludkiewicz szczegółowo przedstawi tę sprawę 
na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w sprawie zapoznania się z zobowiązaniem dobrowolnej zapłaty, jaką 
miałby wnieść PZD za wycinkę drzew bez wymaganego prawem 
zezwolenia. 

Zarząd nie wyraził zgody na podpisanie zobowiązania dobrowolnej 
zapłaty, jaką miałby wnieść PZD za wycinkę drzew bez wymaganego 
prawem zezwolenia w wersji, jaka została przedstawiona przez Burmistrza 
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Gminy Chojna. Zarząd powróci do rozpatrzenia tej sprawy na kolejnym 
posiedzeniu. 

Zarząd zdecydował, iż w związku z posiadanymi środkami pozostała 
części kary wynikająca z nielegalnej wycinki lipy zostanie zapłacona  
do dnia 15 sierpnia 2006 r.  

Zarząd zdecydował, iż wystąpi z pozwem do Sądu przeciwko PUK  
w Chojnie o odszkodowanie w wysokości naliczonej kary za wycinkę 
drzewa - lipy.  

Zarząd zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg do przygotowania 
porozumienia pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg a Gminą Chojna  
w sprawie sposobu spłaty kary za nielegalną wycinkę drzewa - dębu.  
 

2. Pismo Burmistrza Cedyni informujące o ponownym złożeniu na sesji 
Rady Miejskiej wniosku w sprawie budowy ciągów pieszych przy szkole 
oraz przez cała miejscowość Piasek - droga powiatowa Nr 1386 Z (druk 
nr 2/WSP-AN/176). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Cedyni informującym  
o ponownym złożeniu na sesji Rady Miejskiej wniosku w sprawie budowy 
ciągów pieszych przy szkole oraz przez całą miejscowość Piasek - droga 
powiatowa Nr 1386 Z. 

Zarząd zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg do przygotowania 
propozycji realizacji wniosku w sprawie budowy ciągów pieszych przy 
szkole oraz przez całą miejscowość Piasek - droga powiatowa Nr 1386 Z 
wraz z zakresem i kosztem robót.  

Zarząd ponadto zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
do przygotowania na następującego materiału poglądowego obejmującego: 
1. informację na temat „Akcji Zima” dotyczącą o ile więcej zostało 

wydatkowanych środków w stosunku do planu 2006 r. oraz jakie 
podmioty i na jakiej podstawie realizowały „Akcję Zima”, 

2. informację na temat wysokości środków, które zostały zaangażowane  
na zapłacenie kar za wycinkę drzew (czy była to rezerwa) oraz czy  
w związku z tym ograniczono działalność inwestycyjną. Jeżeli tak to,  
w jakim zakresie, 

3. informację o zaangażowaniu i wydatkowaniu środków planu 
finansowego na 2006 r.,  

4. spis zobowiązań, które są wymagalne, przeterminowane oraz inne wraz 
z wyjaśnieniami.  

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa 
maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat 
gryfiński (druk nr 3/WSP-AN/176). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w 
roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego 
w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński.  
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 
2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu 
gryfińskiego (druk nr 4/WSP-AN/176). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w 
roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku 
akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu 
gryfińskiego. 

 

5. Materiał poglądowy dotyczący audytu zewnętrznego przez Firmę 
InfoAudit Sp. z o.o. dla dwóch projektów stypendialnych (druk nr 
5/WSP-AN/176).  

 

Zarząd zapoznał się z materiałem poglądowym dotyczącym audytu 
zewnętrznego przez Firmę InfoAudit Sp. z o.o. dla dwóch projektów 
stypendialnych i postanowił przedstawić go radnym w formie materiału 
poglądowego.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkól  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres 
od 1 września 2006 r. do 28 lutego 2007 r. (druk nr 6/WSP-AN/176). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków 
motywacyjnych dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych 
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przez Powiat Gryfiński na okres od 1 września 2006 r. do 28 lutego 2007 r. 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przedstawienia propozycji dodatków motywacyjnych 
związkom zawodowym działającym na terenie powiatu gryfińskiego w celu 
ich zaopiniowania.  
 

7. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej, 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zmiana sposobu użytkowania 
części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej  
na budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
w/w postępowania (druk nr 7/WSP-AN/176). 

 

Zarząd przełożył rozpatrzenie wniosku Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w 
Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia w/w postępowania na kolejne posiedzenie.  
 

8. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej, 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zamieszczanie ogłoszeń 
prasowych Powiatu Gryfińskiego oraz Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach)  
woj. Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich” oraz 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania 
(druk nr 8/WSP-AN/176). 

 

Zarząd przełożył rozpatrzenie wniosku Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego oraz Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach 
(tygodnikach) woj. Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach 
ogólnopolskich” oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
w/w postępowania na kolejne posiedzenie.  
 

9. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej, 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego” 
oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w 
postępowania (druk nr 9/WSP-AN/176). 

 

Zarząd zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego”.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania 
komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego” w brzemieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i 
majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego”. 
 

10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w sprawie zatwierdzenia tryby postępowania, wartości szacunkowej, 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie” 
oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w 
postępowania (druk nr 10/WSP-AN/176). 

 

Zarząd przełożył rozpatrzenie wniosku Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia tryby 
postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w SOS-W w Chojnie” oraz powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia w/w postępowania na kolejne posiedzenie.  
 

II. PION STAROSTY.  
1. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na wykorzystanie środków finansowych pozyskanych 
ze sprzedaży Przychodni przy ul. Niepodległości 28 na spłatę zobowiązań 
publiczno - prawnych oraz cywilno - prawnych (druk nr 1/SP /176). 
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Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
finansowych pozyskanych ze sprzedaży Przychodni przy ul. Niepodległości 
28 na spłatę zobowiązań publiczno - prawnych oraz cywilno - prawnych. 

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody  
na wykorzystanie środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży 
Przychodni przy ul. Niepodległości 28 na spłatę zobowiązań publiczno - 
prawnych oraz cywilno - prawnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie na kolejne posiedzenie.  
 

2. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie spłaty wierzytelności 
spółce „MEDLAB PRODUCTS” (druk nr 2/SP/176).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
w sprawie spłaty wierzytelności spółce „MEDLAB PRODUCTS”. 

Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął projekt odpowiedzi  
na pismo spółki „MEDLAB PRODUCTS” i upoważnił dyrektora SPZZOZ 
w Gryfinie do jego podpisania.  

 

3. Ostateczne wezwanie do zapłaty zobowiązania dłużnika, jakim jest 
Szpital Powiatowy wystawione przez Agencję Windykacji „Hades”  
z Lubina (druk nr 3/SP/176). 

 

Zarząd zapoznał się z ostatecznym wezwaniem do zapłaty 
zobowiązania dłużnika, jakim jest Szpital Powiatowy wystawionym przez 
Agencję Windykacji „Hades” z Lubina przesłanym do wiadomości 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekształcenia SPZOZ w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego 
działalności (druk nr 4/SP/176).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przekształcenia SPZOZ w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przekształcenia SPZOZ w Gryfinie polegającego na ograniczeniu 
jego działalności. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przedstawienia 
informacji o tym, dlaczego nie zostały zasięgnięte opinie organów gmin do 
przedmiotowego projektu uchwały.  

 

5. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o zadłużeniu SPZZOZ  
w Gryfinie w latach 199-2006 wraz z załącznikami (druk nr 5/SP/176). 
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Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
o zadłużeniu SPZZOZ w Gryfinie w latach 199-2006 wraz z załącznikami. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie nieczynnych linii kolejowych na terenie powiatu gryfińskiego 
(druk nr 1/WSP/176). 

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie nieczynnych linii kolejowych na terenie 
powiatu gryfińskiego. 

Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął projekt odpowiedzi na 
pismo PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie 
Wydział Współdziałania z Samorządem Terytorialnym.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w sprawie zmiany warunków umowy dotacji przyznanej 
Komendzie Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Gryfinie (druk 
nr 2/WSP/176). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany warunków umowy 
dotacji przyznanej Komendzie Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej  
w Gryfinie. 

Zarząd upoważnił Przewodniczącą Zarządu - Ewę De La Torre oraz 
Wicestarostę - Józef Rucińskiego do podpisania aneksu do umowy dotacji 
przyznanej Komendzie Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej  
w Gryfinie.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w sprawie dofinansowania z PFOŚ i GW zakupu samochodu 
śmieciarki dla Gminy Moryń (druk nr 3/WSP/176). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie dofinansowania z PFOŚ i 
GW zakupu samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń. 

Dofinansowanie do zakupu samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń 
nastąpi po zabezpieczeniu prze Gminę Moryń pozostałych 50% środków 
przeznaczonych na zakup samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń. 
 

4. Pismo Radnego Powiatu Gryfińskiego Henryka Kaczmara dotyczący 
wniosku gminy Moryń o dofinansowaniu ze środków PFOŚ i GW 
zakupu samochodu nieczystości stałe (druk nr 4/WSP/176). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Radnego Powiatu Gryfińskiego Henryka 
Kaczmara dotyczący wniosku gminy Moryń o dofinansowaniu ze środków 
PFOŚ i GW zakupu samochodu nieczystości stałe.  
 



 8

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
sposobu płatności za dzierżawę nieruchomości zabudowanych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/176). 

 

Zarząd przełożył podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu 
płatności za dzierżawę nieruchomości zabudowanych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego na kolejne posiedzenie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 
przeznaczonych do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia organizacjom 
pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 
pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 
działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i 
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w 
zakresie pomocy społecznej – zwanym dalej „podmiotami 
uprawnionymi” (druk nr 6/WSP/176). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji 
w 2007 r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 
pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej – zwanym dalej „podmiotami uprawnionymi” 
w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej przeznaczonych do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia 
organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność  
w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa  
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności w zakresie pomocy społecznej – zwanym dalej „podmiotami 
uprawnionymi”. 

 

7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian  
w planie budżetu DPS w Moryniu i Trzcińsku Zdroju na rok 2006 (druk 
nr 7/WSP/176). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie dokonania zmian w planie budżetu DPS w Moryniu i Trzcińsku 
Zdroju na rok 2006. 
 

8. Pismo PCPR w Gryfinie dotyczące kontroli przeprowadzonej w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 8/WSP/176). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem PCPR w Gryfinie dotyczące kontroli 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
9. Pismo PCPR w Gryfinie dotyczące kontroli przeprowadzonej w Domu 

Pomocy Społecznej w Dębcach (druk nr 9/WSP/176). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem PCPR w Gryfinie dotyczące kontroli 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że dyrektor DPS w Dębcach 
- Pan Antoni Kluzek jest w okresie ochronnym, jeżeli chodzi o zatrudnienie, 
zaś jego kwalifikacje zawodowe były przedmiotem omawiania przez Zarząd 
Powiatu I kadencji.  
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 w Chojnie z olej opałowy, 
używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną (druk  
nr 10/WSP/176).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 
w Chojnie z olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię 
elektryczną postanowił: 
1. zobowiązać Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

do przygotowania na 16.08.2006 r. materiału obejmującego plan 
finansowy wraz z jego rzeczowym wykorzystaniem w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 

2. zaprosić na posiedzenie Zarządu zwołanego na dzień 16.08.2006 r. 
dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie - Pana Zbigniewa Niechciała.  

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 
wniosku NZOZ Stomatologicznego s.c. w sprawie przedłużenia umowy 
dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul Szczecińskiej 21 na okres 3 
lat (druk nr 11/WSP/176). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dotyczącym wniosku NZOZ 
Stomatologicznego s.c. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 
pomieszczeń w budynku przy ul. Szczecińskiej 21 na okres 3 lat postanowił 
podjąć decyzję w tej sprawie po rozstrzygnięciu przetargu na w/w 
nieruchomość, który został ogłoszony na dzień 28.09.2006 r.  
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12. Pismo Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój w sprawie realizacji umowy 
darowizny z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej się do świadczeń  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (druk nr 12/WSP/176).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój  
w sprawie realizacji umowy darowizny z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej 
się do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń  

i wierzytelności ora ulg w I półroczu 2006 r. udzielonych na podstawie 
uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/457/2006 w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom 
organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg  
w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 
(druk nr 1/SK/176). 

 

Zarząd przyjął sprawozdanie z dokonanych umorzeń i wierzytelności 
ora ulg w I półroczu 2006 r. udzielonych na podstawie uchwały Rady 
Powiatu Nr XXXVII/457/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających 
Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja 
podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także 
organów do tego uprawnionych. 

 

2. Omówienie propozycji do Projektu uchwały - Programu naprawczego 
finansów Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/SK/176). 

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że szczegółowo 
przeanalizowała poszczególne propozycje do programu naprawczego finansów 
powiatu gryfińskiego, które zostały złożone przez członków Zarządu Powiatu 
oraz radnego Jana Podleśnego. Jednakże dodała, że w pewnych zapisach 
zawarte sformułowania są jej zdaniem nieostre. Poprosiła, zatem o wyjaśnienie 
tych zapisów poszczególnych członków zarządu. Dodała, że jest wiele punktów, 
które są zbieżne w poglądach członków zarządu, co do naprawy finansów 
powiatu Gryfińskiego. Są jednak też punkty, które różne.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że przy opracowywaniu 
tego programu naprawy finansów publicznych należy poszukiwać takich 
rozwiązań, które pozwolą wyasygnować 12 mln. zł., które zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła o wyjaśnienie Członka 
Zarządu - Panią Danutę Bus zapisów, których dokonała w swoich propozycjach 
w punktach 6,7,8. 
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Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że odnoście pkt 6 „Reorganizacja 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych” jej zdaniem powinna to być jedna 
poradnia, w którym byłby 1 dyrektor i 1 administracja. Dodała, że poradnia ta 
mogłaby funkcjonować w dwóch miejscach.  
Odnosząc się do pkt 7 „Racjonalizacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego” miała 
na myśli połączenie organizacyjne dwóch szkół ponadgimnazjalnych, które 
istnieją w jednym mieście. Powstała by wtedy szkoła mająca swą siedzibę  
w dwóch budynkach, w których byłby różne specjalizacje. Takiego połączenia 
można byłoby dokonać zarówno w Chojnie i w Gryfinie. Jej zdaniem znacznie 
ograniczyłoby to nakłady na administrację oraz wydatki na wynagrodzenia dla 
nauczycieli, a także niezdrową konkurencję w wyniku, której uczniowie 
wybierają szkoły szczecińskie. Odnosząc się do ZSP w Mieszkowicach to 
powiedziała, że należy się zastanowić czy ma ona istnieć dalej w takiej formie, 
czy też należy się zastanowić nad jej przekształceniem w inną placówkę np. dla 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem.  
W kwestii „racjonalizacji szkolnictwa specjalnego”, o którym jest mowa w pkt 8 
powiedziała, że podobnie jak w sytuacji szkół specjalnych powinna 
funkcjonować tylko 1 szkoła.  
Stwierdziła również, że właściwym byłoby utworzenie jednego zakładu 
obsługującego ekonomicznie i administracyjnie placówki oświatowe i 
opiekuńcze.  
Odnosząc się do ilości członków zarządu powiatu powiedziała, że z powodów 
organizacyjnych powinny być to trzy osoby. Dodała, że należy się zastanowić 
czy w przyszłości ma być to tylko jedna osoba na etacie czy też trzy.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że dobrym 
przykładem na funkcjonowanie administracji jest model niemiecki, gdzie 
istnieje przekazanie kompetencji również w poziomie.  
Członek Zarządu Danuta Bus odnosząc się do punktu mówiącego  
o ograniczaniu do niezbędnego minimum udziału organizowania oraz bywania 
na imprezach i przedsięwzięciach promocyjnych powiedziała, że terytorialnie 
powiat jest bardzo duży i bywanie na wszystkich imprezach pochłania zarówno 
czas jak i środki.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że Zarząd stara się 
bywać na różnego rodzaju imprezach, jednakże sprowadza te wizyty  
do minimum. Dodała natomiast, że jedyną imprezą, która w jakiś sposób 
promuje powiat to jest coroczne spotkanie noworoczne i wręczanie statuetek 
Bocianów. Powiedziała, że ograniczenie bycia lub organizowania imprez 
patriotycznych lub obchodów świąt państwowych byłoby niestosowne  
i wystawiłoby powiat na śmieszność. Pozostałe imprezy zostały zawieszone lub 
zniesione ze względu na ograniczone środki.  
Odnosząc się do propozycji radnego Jana Podleśnego, aby posiłkować się 
stażystami przy organizowaniu administracji powiedziała, że nie jest to dobry 
pomysł, gdyż tworzenie pism i dokumentów wymaga nie tylko odpowiedniej 
wiedzy, ale i doświadczenia. Dodała, że stażyści mogą być pomocni przy 
prostych pracach biurowych, ale nie przy tworzeniu dokumentów.  
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Następnie odnosząc się do propozycji mówiących o zmniejszeniu zatrudnienia 
w wydziale promocji przypomniała, że wniosek o utworzenie wydziału promocji 
został złożony w ubiegłej kadencji. Poprosiła również Sekretarza Powiatu  
o przygotowanie informacji, przypominającej, na temat tego, czym zajmuje się 
wydział promocji.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, czy nie należałoby się zastanowić  
na tym, by włączyć wydział do wydziału organizacji i spraw obywatelskich.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że zgodnie ustawą  
o samorządzie powiatowym, powiat ma obowiązek wykonywać zadanie  
z zakresu promocji. Jest, więc obowiązek ustawowy i nie można z niego 
zrezygnować.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że nikt nie ma zamiaru z tego 
rezygnować. Odbywałoby się to tylko pod szyldem wydziału organizacji i spraw 
obywatelskich.  
 

Zarząd po omówieniu i przeanalizowaniu propozycji złożonych przez 
Członków Zarządu oraz Radnego Jana Podleśnego do projektu programu 
naprawczego finansów publicznych stwierdził, iż program ten, powinien 
być podstawą do sfinansowania procesu likwidacji SPZZOZ. 

Zarząd stwierdził, iż powinien on zawierać następujące zapisy mające 
na celu poprawę stanu finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego oraz 
zmiany organizacyjne powiatu: 
W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
1. zbycie w trybie przetargowym nieruchomości Powiatu, 

a) nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Dziecka w Binowie,  
b) nieruchomość zabudowana budynkiem byłej przychodni 

stomatologicznej przy ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, 
c) część budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 
d) lokali mieszkalnych przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie na rzecz 

najemców, 
e) lokali mieszkalnych przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie na rzecz 

najemców, 
f) lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, 
g) działek niezabudowanych w Gryfinie, Chojnie. 

 

W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 
1. doprowadzenie do końca zgodnie z podjętymi uchwałami proces 

restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, 
2. doprowadzenie zgodnie z programem restrukturyzacyjnym włączenie 

majątkowo i organizacyjnie SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy  
i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy do struktur SPZOZ Szpital Powiatowy 
(jako wyodrębnionego zakładu), a następnie przeprowadzenie  
w sposób ewolucyjny jego prywatyzacji, 

3. doprowadzenie do wyjaśnienia kwestii lokalizacji SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, który 



 13

obecnie znajduje się w rejonie strefy ochronnej przed hałasem dla  
ZE „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, 

4. doprowadzenie do zakończenia procesu likwidacji SPZZOZ  
w Gryfinie m.in. w oparciu o wystąpienie do Ministra Finansów  
z wnioskiem o udzielenie wieloletniej pożyczki z budżetu państwa  
na spłatę wszystkich zobowiązań na rzecz wierzycieli SPZZOZ  
w Gryfinie.  

 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
1. relokowanie Dom Dziecka w Binowie do Chojny do budynków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, 
2. zlecanie prowadzenia Domów Dziecka oraz Domów Pomocy Społecznej 

organizacjom pozarządowym. 
    

W ZAKRESIE OŚWIATY, 
1. połączenie organizacyjne poradni psychologiczno - pedagogicznych 

polegające na utworzeniu jednego pionu organizacyjno- zarządzającego 
dla placówki, która istniałaby w dwóch miejscach , 

2. połączenie organizacyjne szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie  
i Chojnie polegające na utworzeniu jednego pionu organizacyjno- 
zarządzającego dla placówki, która istniałaby w dwóch miejscach, 

3. utworzenie jednej placówki szkolnictwa specjalnego,  
4. wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach mających na celu jej 
racjonalizację działania,  

5. utworzenie zakładu obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek 
oświatowych i wychowawczych.  

6. doprowadznie do utworzenia 2 oddziałów gimnazjum w ZSP Nr 1  
w Gryfinie.   

 

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBICZNEJ 
1. zmniejszenie liczby członków Zarządu Powiatu do trzech osób na etacie, 
2. wdrożenie procedury ISO oraz uzyskać i utrzymać certyfikat jakości, 
3. wykorzystywanie na potrzeby Powiatu środków pochodzących  

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
4. kontynuowanie procedury konkursowego naboru pracowników 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
5. rozbudowanie projekt e-urząd, 
6. wprowadzenie podpisu elektroniczny jako nowe narzędzie pracy, 
7. poszukiwanie pracowników w ramach międzynarodowego wolontariatu 

urzędniczego - finansowanego przez Unię Europejską,  
8. pozyskiwanie środków zewnętrznych na szkolenia pracowników  

w ramach wieloletnich programów, 
9. pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
10. obniżenie diet radnych powiatu,  
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11. przeniesienie Wydziału Komunikacji i Transportu, PCPR Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego oraz koordynatora ds. służby zdrowia do 
budynku internatu ZSP Nr 2 Gryfinie, 

 

W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH 
1. rozważenie możliwości zlecania wszystkich zadań powiatu w tym 

zakresie firmie zewnętrznej. 
 

VI. PION SEKRETARZA 
1. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały  
Nr XXXVII/462/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 
r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie (druk nr 1/SE/176). 

 

Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały  
Nr XXXVII/462/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.  
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.  

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania 
projektu uchwały zgodnie z zapisami w rozstrzygnięciu.  
 

2. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr 
XXXVII/470/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w 
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński (druk nr 2/SE/176). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały  
Nr XXXVII/470/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
postanowił zaskarżyć je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu, Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Dyrektora PCPR oraz Radcę 
Prawnego do przygotowania wniosku w tej sprawie na jedno z kolejnych 
posiedzeń.  
 

3. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność § 1 pkt 5 oraz § 3 
uchwały Nr XXXVIII/490/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 
2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w 
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Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (druk nr 3 /SE/176). 

 

Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność § 1 pkt 5 oraz § 3 
uchwały Nr XXXVIII/490/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 
2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego i zobowiązał Dyrektora PCPR do przedstawienia 
projektu uchwały zawierającego zastrzeżenia wyszczególnione  
w rozstrzygnięciu.  
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Przewodnicząca Zarządu powiedziała, że w związku z niejasną sytuacją 
prawną budynku, w którym mieści się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy 
należy pozyskać informację na tema jego statusu prawnego. Zarząd 
zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania 
takiej informacji.  
Przewodnicząca Zarząd stwierdziła również, że należy się zwrócić  
do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o to, aby przedstawił 
informację na temat tego, jakie zostały poniesione nakłady od 1999 r. w celu 
podniesienia standardu budynku PUP, z jakich środków oraz czy 
Powiatowy Urząd Pracy uzyskał zgodę od właściciela budynku  
na przeprowadzenie remontów i inwestycji w budynku.  
Przedstawienie takiej informacji ma ścisły związek z wypowiedzeniem 
umowy najmu budynku, w którym mięci się PUP przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino.  
 
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 __________________ 
 


