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Protokół nr 179/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 23 sierpnia 2006 r. w godzinach od 1200 do 1545 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 oraz 
Członek Zarządu - Danuta Bus (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał.  
nr 2).  

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 176/II/2006 z 9 sierpnia 2006 r., 177/II/2006  
z 16 sierpnia 2006 r. oraz 178/II/2006 z 21 sierpnia 2006 r. (3 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się). 

  
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
10. Omówienie pisma Burmistrza Chojny Wojciecha Konarskiego 

skierowanego do PZD dotyczącego zobowiązania dobrowolnej zapłaty 
określającego zasady i warunki zapłaty kar administracyjnych  
za wycinkę drzew lipy i dębu bez wymaganego prawem zezwolenia 
(druk nr 10/WSP-AN/179).  

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przypomniała, że tuż przed 
pójściem na urlop Pan Adam Nycz oraz Pan Józef Ruciński podpisali 
jednostronnie, wynegocjowany na spotkaniu z Burmistrzem Chojny - 
Wojciechem Konarskim projekt ugody w sprawie zapłaty kary w ratach z tytułu 
nielegalnej wycinki drzew administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, a 
wyciętych przez PUK w Chojnie. W wyniku tego porozumienia Powiatowy 
Zarząd Dróg zapłacił karę w całości za wycięcie jednego drzewa (lipy). Dodała, 
że Burmistrz Chojny nie podpisał tej ugody, nie zgadzając się na propozycje 
zmian, które proponował Zarząd oraz nie odesłał ugody z drugostronnym 
podpisem. W zamian zaproponował projekt „jednostronnego dobrowolnego” 
zobowiązania do zapłaty kary. Powiedziała, że w tym dobrowolnym 
zobowiązaniu były ujęte dwa drzewa. Przypomniała, że kara za jedno z nich 
wcześniej już została zapłacona w całości. Zarząd Powiatu i dyrektor PZD nie 
mogli, zatem podpisać zobowiązania do dobrowolnej zapłaty kary, gdyż było 
ono już w chwili nadesłania przez Burmistrza nieaktualne. Zarząd uznał, że 
można omówić sprawę porozumienia w kwestii zapłaty kary w ratach za drugie 
drzewo - (dąb). Ale to musiało być ewentualnie przedmiotem odrębnego 
porozumienia lub decyzji administracyjnej  
Przypomniała, że na poprzednim Zarządzie był odczytany w całości wyrok 
(wraz z uzasadnieniem) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 
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stwierdził uchybienia dotyczące procedury administracyjnej przeprowadzonej 
przez Burmistrza Chojny w tej sprawie. Jednocześnie Wojewódzki Sąd 
Administracyjny uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
który utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Chojny w sprawie naliczenia kar  
za nielegalną wycinkę drzew.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że po wpłaceniu kary za 
wycinkę drzewa lipy należałoby złożyć pozew do sądu o odszkodowanie w 
kwocie kary naliczonej przez Burmistrza Chojny. Dodała, że takiego poglądu 
nie podziela radca prawny Starostwa Powiatowego. Powiedziała, że zapłacenie 
pierwszej kary w całości powoduje, ze zaproponowane przez Burmistrza Chojny 
dobrowolne zapłacenie przez PZD kary staje się bez przedmiotowe. Dodała, że 
w rozmowie z pełnomocnikiem PZD w tej sprawie, na pytanie czy Burmistrz 
Chojny może zablokować konto PZD mając takie dokumenty-odpowiedział, że 
może to zrobić.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że być może jest 
spowodowane konfliktem interesów. Pan mecenas Ludkiewicz jest 
pełnomocnikiem PZD, zaś mecenas Kandulski, który jest pełnomocnikiem PUK 
w Chojnie pracuje w kancelarii pana Ludkiewicza. Dodał, że dla niego jest to 
nie do przyjęcia, bowiem obaj radcowie prawni pracują w Kancelarii Prawnej 
obsługującej Starostwo Powiatowe.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przypomniała, że zgłaszała ten 
problem na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarządu Powiatu. Powiedziała, 
że jej zdaniem również występuje konflikt interesów. Powiedziała również, że 
przeprowadziła w tej sprawie rozmowę z mecenasem Ludkiewiczem sugerując, 
że interesy PZD tej sprawie powinna reprezentować inna kancelaria prawna. Jej 
zdaniem w ten moment, ta chwila występuje teraz i teraz powinna spowodować 
zmianę kancelarii prawnej.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że jej zdaniem Zarząd 
Powiatu powinien podjąć decyzję o złożeniu przeciwko PUK w Chojnie pozwu 
o odszkodowanie w wysokości kary za wycięcie drzewa lipy.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że podziela w tej sprawie pogląd 
Skarbnika Powiatu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w związku  
z poniesionym kosztami z tytułu wycinki nielegalnej drzew sprawca czyli PUK 
w Chojnie powinien zapłacić odszkodowanie na rzecz nadzorującego drogami 
powiatowymi czyli PZD. Dodała, że to wykonawca czyli PUK w Chojnie 
powinien udowodnić, że wykonał decyzję administracyjną Burmistrza Chojny w 
sprawie zgody na wycinkę drzew, z należyta starannością. Dodała, że w okresie 
listopada 2004 czyli dokonania wycinki drzew zarządcą dróg w obrębie miasta 
Chojna w myśl porozumienia między gminą a powiatem był odpłatnie Burmistrz 
Chojny jako organ wykonawczy gminy. To z nim wykonawca wycinki drzew - 
PUK w Chojnie- powinien był uzgodnić zasady i sposób wycinki drzew- czego 
nie zrobił. Stwierdziła również, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim 
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wyroku podkreślał, iż przy wydawaniu decyzji Burmistrz powinien być 
wyłączony jako organ administracyjny ze względu na występujący konflikt 
interesów powodujący ewentualny brak obiektywizmu. Ten konflikt polegał w 
szczególności na tym, że Burmistrz Chojny będąc jednoosobowo 
Zgromadzeniem Wspólników spółki komunalnej PUK powinien wydawać jako 
organ administracji samorządowej decyzje rozstrzygającą nałożeniem kar na 
PZD. Stwierdziła, że powiatowi gryfińskiemu nie wolno w żadnym wypadku 
zrezygnować z odzyskania pieniędzy od PUK-u Chojnie. Tym bardziej, że 
uszczerbek poniósł Powiat Gryfiński na mieniu, ponieważ wycięte przez PUK 
drzewa należały do powiatu a kara i wycinka drzew została wykonana przez 
PUK w Chojnie i z tego tytułu powiat poniósł szkodę.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że na jednym z poprzednich 
posiedzeń Zarząd zdecydował, że po zapłaceniu kary za pierwsze drzewo 
zostanie złożony pozew o odszkodowanie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że bezwzględnie 
należy spróbować użyć takich środków prawnych, które są dostępne, gdyż 
organy powiatu są od tego, aby dbać o mienie powiatowe. Dodała, że takie 
stanowisko powinno być wyrażone na piśmie i przekazane Panu Dyrektorowi 
PZD wraz z wnioskiem o zmianę pełnomocnika, gdyż nie może być tak, że 
pełnomocnikami PUK i PZD są prawnicy z jednej kancelarii prawnej, która 
obsługuje Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Stwierdziła, że ze strony Dyrektora 
PZD - Ryszarda Dzioka brak jest przekazania bieżącej informacji w tej sprawie, 
zaś jakikolwiek brak działania w sprawie pozwu o odszkodowanie przeciwko 
PUK w Chojnie przez PZD powinno być traktowane jako wstecznictwo i 
sabotaż urzędniczy.  
 

Zarząd zapoznał się i omówił pismo Burmistrza Chojny Wojciecha 
Konarskiego skierowanego do PZD dotyczącego zobowiązania dobrowolnej 
zapłaty określającego zasady i warunki zapłaty kar administracyjnych  
za wycinkę drzew lipy i dębu bez wymaganego prawem zezwolenia. 

Zarząd stoi na stanowisku, że niezbędnym i koniecznym jest złożenie 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie pozwu przeciwko PUK  
w Chojnie o odszkodowanie za nielegalną wycinkę drzew (lipy i dębu) 
będących własnością Powiatu Gryfińskiego pozostających w zarządzie 
Powiatowego Zarządu Dróg.  

Zarząd uznał, że koniecznym jest zmiana pełnomocnika w tej sprawie 
przez Powiatowy Zarząd Dróg ze względu na konflikt interesów, jaki może 
zaistnieć w tej sprawie.  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczące rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego 
nieważność uchwały nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu z dnia 12 lipca 
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w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk 
nr 1/SP/179). 

 

Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Koordynatora Ochrony Zdrowia 
dotyczącymi rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały nr 
XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu z dnia 12 lipca w sprawie przekształcenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  

W związku z nowymi zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia 
obwieszczonymi mediom przez Ministra Zbigniewa Religę o tym, że  
od stycznia 2007 r. ma powstać w Polsce sieć szpitali, które będą musiały 
posiadać nie mniej niż 150 łóżek, Zarząd zobowiązuje Koordynatora 
Ochrony Zdrowia do wyrażenia opinii oraz zebrania informacji  
i przedstawienia ich na piśmie na temat tego czy włączenie w struktury 
szpitala w formie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej spowoduje 
utworzenie SPZOZ-u posiadającego 150 lub więcej łóżek.  

Zarząd stwierdził, że taka możliwość spowodowałaby włączenie 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do sieci szpitali. 
 

2. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego orzekającej 
wprowadzenie zmiany w rejestrze prowadzonej dla SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 2/SP/179). 

 

Zarząd zapoznał się z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
orzekającą wprowadzenie zmiany w rejestrze prowadzonej dla SPZZOZ  
w Gryfinie.  
 

3. Pismo wierzyciela SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie - spółki Jatex-
Finanse - dotyczące sposobu spłaty wierzytelności (druk nr 3/SP/179).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem wierzyciela SPZZOZ w likwidacji  
w Gryfinie - spółki Jatex-Finanse - dotyczące sposobu spłaty wierzytelności. 

Zarząd zobowiązał likwidatora SPZZOZ w Gryfinie - Pana Andrzeja 
Bandurowskiego do udzielenia odpowiedzi na w/w pismo.  

 

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

uchwały Nr XXXVII/475/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie 
(druk nr 1/WSP/179). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/475/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie  
w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 osoby, 
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 XXXVII/475/2006 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym 
Czarnowie.  
 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa z wykonania przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2006 r. 
oraz wniosek o wycofanie wariantowych propozycji rozdysponowania 
wolnych środków, w związku z dostąpieniem od realizacji zadania 
„Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg 
powiatowych - droga nr 1481Z ul. Mieszka I w Gryfinie” na kwotę 
240.000 zł przez PZD w Gryfinie (druk nr 2/WSP/179). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z wykonania przychodów i wydatków 
PFOŚ i GW na 2006 r. oraz wniosek o wycofanie wariantowych propozycji 
rozdysponowania wolnych środków, w związku z dostąpieniem od realizacji 
zadania „Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg 
powiatowych - droga nr 1481Z ul. Mieszka I w Gryfinie” na kwotę 240.000 
zł przez PZD w Gryfinie.  

Zarząd uznał, iż w związku z tym, że dochody PFOŚ i GW w 2006 r. są 
niższe od zaplanowanych wycofał wniosek dotyczących wariantowych 
propozycji rozdysponowania wolnych środków w kwocie 240.000 zł  
i przeznaczenie ich na zadania już realizowane i figurują w zestawieniu 
przychodów i wydatków z PFOŚ i GW w Gryfinie. 

 

3. Przyjęcie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie możliwości zagospodarowania przez 
ZEDO S.A. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych numerami działek: 

 257/9 o powierzchni 13 290 m2, pozostającej w trwałym zarządzie 
DPS w Nowym Czarnowie, 

 257/11 o powierzchni 6 023 m2, pozostającej w użyczeniu SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie (druk nr 3/WSP/179).  

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie możliwości zagospodarowania przez ZEDO 
S.A. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych numerami działek: 

 257/9 o powierzchni 13 290 m2, pozostającej w trwałym zarządzie 
DPS w Nowym Czarnowie, 
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 257/11 o powierzchni 6 023 m2, pozostającej w użyczeniu SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami do dokonania analizy opinii prawnych załączonych do 
wniosku a przesłanych przez ZE „Dolna Odra” ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

a) możliwości odwołania trwałego zarządu i ustanowienia innej formy 
dysponowania nieruchomością, którą zajmuje obecnie Dom Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, 

b) możliwości dalszego funkcjonowania i posiadania tytułu prawnego 
przez SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie, który posiada osobowość prawną, 

c) zgodności z prawem uchwał podjętych przez Radę Powiatu  
w Gryfinie Nr XXXVIII/495/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. oraz  
Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w kontekście art. 12 pkt 8 
lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, a także wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu 31 marca 2004 r. sygnatura 
II/SA/Wr804/01.  

   
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie wyrażenia pozytywnej 

opinii w sprawie powierzenia z dniem 1 września 2006 r. stanowiska 
wicedyrektora SOS-W w Chojnie pani mgr Jolancie Kożuszek (druk  
nr 1/WSP-AN/179). 

 

Zarząd na wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie wyraził pozytywną 
opinię w sprawie powierzenia z dniem 1 września 2006 r. stanowiska 
wicedyrektora SOS-W w Chojnie pani mgr Jolancie Kożuszek.  
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 2/WSP-AN/179). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie Pani Ewie Król - Butrynowskiej na okres od 1 
września 2006 r. do 31 sierpnia 2011 r.? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie Pani Ewie 
Król - Butrynowskiej na okres od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2011 r.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie wniosku Zarządu UKS „Biały Pion” o dofinansowanie 



 7

specjalistycznego szkolenia szachowego na kursie instruktorów (druk nr 
3/WSP-AN/179). 

 

Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki, postanowił przeznaczyć 400 zł. na dofinansowanie 
specjalistycznego szkolenia szachowego na kursie instruktorów dla UKS 
„Biały Pion” w Gryfinie w ramach porozumienia z gmina Gryfino 
realizowanego przez z MOS w sprawie wykonywania zadań o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany planu finansowego inwestycji pn. 
termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w ZSP 
w Mieszkowicach (druk nr 4/WSP-AN/179).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu 
finansowego inwestycji pn. termomodernizacja budynku szkoły wraz  
z wykonaniem elewacji w ZSP w Mieszkowicach. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej równowartości 60 000 euro pn. „Modernizacja 
węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 
5/WSP-AN/179). 

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 
równowartości 60 000 euro pn. „Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ 
Szpital Powiatowego w Gryfinie”. W wyniku postępowania przetargowego 
najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „ARSTON” S.C. Krzysztof 
Kwietniowski i spółka z siedzibą w Szczecinie.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej równowartości 60 000 euro pn. „Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 6/WSP-AN/179).  

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 
równowartości 60 000 euro pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i 
majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego”. 
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W wyniku postępowania najkorzystniejsze oferty przedstawiły 
następujące firmy: 

 PZU S.A. Oddział Okręgowy w Szczecinie (na ubezpieczenie 
majątku trwałego), 

 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.  
z siedzibą w Szczecinie (na ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej).  

  

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany planu finansowego inwestycji pn. 
„Przystosowanie budynku internatu w Chojnie na potrzeby placówki 
opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej - Relokacja Domu Dziecka 
w Binowie (druk nr 7/WSP-AN/179). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu 
finansowego inwestycji pn. „Przystosowanie budynku internatu w Chojnie 
na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej - 
Relokacja Domu Dziecka w Binowie. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości 
szacunkowej, SIWZ o 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” (druk nr 
8/WSP-AN/179). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia 
trybu postępowania, wartości szacunkowej, SIWZ o 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”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości 
szacunkowej, SIWZ o do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą tablic 
rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i transportu w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie wykonanych zgodnie załącznikiem nr 8  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów” oraz powołanie komisji przetargowej  
do przeprowadzenia w/w postępowania (druk nr 9/WSP-AN/179). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia 
trybu postępowania, wartości szacunkowej, SIWZ o do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i transportu w 
Starostwie Powiatowym w Gryfinie wykonanych zgodnie załącznikiem nr 8 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów”.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z 
sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
Za - 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem 
nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia w zmiany w planie finansowym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego dotyczącego finansowania inwestycji  
pn. „Termomodernizacja wraz z kolorystyką elewacji budynku szkoły  
w ZSP w Mieszkowicach” (druk nr 11/WSP-AN/179). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia w 
zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Gryfińskiego dotyczącego 
finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja wraz z kolorystyką 
elewacji budynku szkoły w ZSP w Mieszkowicach”. 
  

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006 
(druk nr 1/SK/179). 

 
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 - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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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 zarządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 386/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r. w 
sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, 
w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 72) w dziale 710 
– Działalność usługowa, 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 11.130 zł z 
przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w zakresie 
budowy i utrzymania obiektów budowlanych. 
2. Podjęcie 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 (druk nr 2/SK/179). 

 
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 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 3 osoby, 
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. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 693/2006 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 04.01.2006 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami na rok 2006 (druk nr 3/SK/179). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały 
693/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.01.2006 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
693/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.01.2006 r. w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006. 
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4. Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości wystąpienia 
zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września 2006 r. 
(druk nr 4/SK/179).  

 

Zarząd otrzymał informację Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości 
wystąpienia zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września 
2006 r. 

Zarząd powróci do omówienia informacji Skarbnika Powiatu  
w sprawie możliwości wystąpienia zachwiania płynności finansowej 
Powiatu na dzień 30 września 2006 r. na kolejnym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu.  
 
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 __________________ 
 


