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Protokół nr 187/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 3 października 2006 r. w godzinach od 800 do 1000 oraz 4 października 
2006 r. w godzinach od 800 do 1045 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. W dniu 
3 października nieobecny usprawiedliwiony - Członek Zarządu - Bronisław Sakowski, zaś w 
dniu 4 października nieobecna usprawiedliwiona - Członek Zarządu - Danuta Bus (lista 
obecności – zał. nr 1).  

2. Po uzupełnieniu, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
Jako pierwsze były rozpatrywane punktu 3, 1, 2 z PIONU ETATOWEGO CZŁONKA 
ZARZĄDU.  

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 185/II/2006 z 22 września 2006 r. (posiedzenie 
odbyte telefonicznie) oraz Nr 187/II/2006 z 27 września 2006 r. (4 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięła udział - Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych - Agnieszka - Madejak - Saków.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji Powiatu 
Gryfińskiego finansowanych z kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000 zł 
(druk nr 3/WSP-AN/187). 

 

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak Saków powiedziała, że w trakcie realizacji są docieplenie ZSP  
w Mieszkowicach, prace odnoszące się do wymiany węzła cieplnego w budynku 
szpitala powiatowego, docieplenie stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie. Kolejną 
inwestycją jest wymiana stolarki okiennej w DPS w Moryniu. Została złożona oferta 
na wykonanie tej inwestycji. Jednakże podpisanie umowy nastąpi po podjęciu prze 
Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian w PFOŚ i GW, gdyż inwestycja jest 
współfinansowana ze środków PFOŚ i GW.  
Dodała, że inwestycja polegająca na termomodernizacji ZSP Nr 2 w Gryfinie była 
zaplanowana w kwocie 300 tys. zł, jednakże z uwagi, na iż kosztorys, który był 
robiony dwa lata wcześniej teraz wzrósł o ok. 200 tys. zł. Powiedziała, że w związku 
z tym przeprowadził rozmowę z Naczelnikiem Wydziały Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w celu ewentualnego dofinansowania tej inwestycji z PFOŚ  
i GW. Jednakże z powodu braku środków dodatkowych w tym funduszu 
dofinansowanie tej inwestycji jest niemożliwe. Dlatego też ta inwestycja będzie 
realizowana w roku 2007. 
Kolejnymi inwestycjami, które będą realizowane z kredytu inwestycyjnego  
na 4.000.000 zł. Są to remont budynków w SOS-W w Chojnie na potrzeby relokacji 
Domu Dziecka z Binowa. Na wykonanie inwestycji w SOS-W w Chojnie została 
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złożona jedna oferta. Podobnie jak na remont budynków po byłym internacie  
w ZSP Nr 2 w Gryfinie, do których mają być przeniesione jednostki organizacyjne 
Starostwa Powiatowego oraz Powiatu Gryfińskiego. Otwarcie ofert nastąpi  
w połowie miesiąca. Dodała, że techniczne wejście na plac budowy przewidywane 
jest w końcu miesiąca. Odnośnie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiedziała, że 
23 października 2006 r. zostanie dokonane otwarcie ofert na tę inwestycję. Opóźniło 
to się ze względu na prowadzenie przez KP PSP w Gryfinie prac remontowych, co z 
kolei spowodowało weryfikację kosztorysu inwestorskiego na remont Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 
 

  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie harmonogramu realizacji 
inwestycji Powiatu Gryfińskiego finansowanych z kredytu inwestycyjnego  
w kwocie 4.000.000 zł. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia firmie „INBUD” pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla inwestycji pn: „Termomodernizacja budynku szkoły ZSP 
w Mieszkowicach” (druk nr 1/WSP-AN/187). 

 

  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie „INBUD” 
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: „Termomodernizacja 
budynku szkoły ZSP w Mieszkowicach”. 

 

3. Zatwierdzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa 
oraz zmian sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz 
pracownię terapeutyczno - rehabilitacyjną” (druk nr 2/WSP-AN/187). 

 

Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz 
zmian sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz 
pracownię terapeutyczno - rehabilitacyjną”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych - Agnieszka - Madejak - Saków. 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Informacja Audytora Wewnętrznego na temat audytu sprawdzającego 

zadania: Kontrola przestrzegania przez podległe jednostki procedur kontroli 
finansowej (druk nr 1/SP/187). 

 

Zarząd otrzymał informację Audytora Wewnętrznego na temat audytu 
sprawdzającego zadania: Kontrola przestrzegania przez podległe jednostki 
procedur kontroli finansowej. 
 

2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody  
na wprowadzenie przez Referat Zdrowia do projektowanego budżetu 
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Powiatu na 2007 r. kwoty na realizację programów zdrowotnych przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 2/SP/187). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie przez Referat Zdrowia  
do projektowanego budżetu Powiatu na 2007 r. kwoty na realizację programów 
zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody  
na wprowadzenie przez Referat Zdrowia do projektowanego budżetu 
Powiatu na 2007 r. kwoty na badanie sprawozdań finansowych za 2006 r.  
w zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem 
założycielskim (druk nr 3/SP/187). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie przez Referat Zdrowia  
do projektowanego budżetu Powiatu na 2007 r. kwoty na badanie sprawozdań 
finansowych za 2006 r. w zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Gryfiński jest organem założycielskim. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął udział Radca Prawny Starostwa 
Powiatowego - Mec. Marian Ludkiewicz. 

 

4. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Projekty 
Kapitałowe” Spółka z o.o. w Krakowie (druk nr 4/SP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Projekty Kapitałowe” Spółka z o.o.  
w Krakowie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a „Projekty Kapitałowe” Spółka z o.o. w Krakowie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Radca Prawny Starostwa Powiatowego - 
Mec. Marian Ludkiewicz. 

 
5. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 
w Gryfinie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 5/SP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie  
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie o rozwiązaniu przez Dyrektora DPS 

w Moryniu stosunku pracy z jednym z pracowników (druk nr 1/WSP/187). 
 

Zarząd przyjął informację Dyrektora PCPR w Gryfinie o rozwiązaniu 
przez Dyrektora DPS w Moryniu stosunku pracy z jednym z pracowników. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu 
opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej (druk nr 2/WSP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego 
oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Zespołu 
opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 4/WSP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 5/WSP/187).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem 
w gruncie w nieruchomości oznaczonej nr działki 77/5, położonej w obrębie 5, 
miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82 (druk nr 5/WSP/187). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w nieruchomości oznaczonej nr działki 
77/5, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82 uznał, że 
przekaże dotychczasowym najemcom informację, iż przedmiotem sprzedaży 
będzie cały budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne.  
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Etatowy Członek Zarządu  
- Adam Nycz. 

 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru formy 
sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/WSP/187). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Zarząd 
przesunął podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
formy sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na kolejne posiedzenie.  
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/WSP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego usytuowanych  
w Nowym Czarnowie i pozostających w trwałym zarządzie Domu Pomocy 
Społecznej oraz w użyczeniu SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy.  
 

8. Pismo Głównego Księgowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w sprawie zatwierdzenia podwyżki dla 
kierownika jednostki (druk nr 8/WSP/187).  
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Zarząd po zapoznaniu się z pismem Głównego Księgowego SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zatwierdził 
podwyżkę dla kierownika jednostki wynikającą z wejścia w życie ustawy  
o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń.  
 

W tym momencie Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach do dnia 4 października 2006 r. 
do godz. 8.00 

 

II. PION WICESTAROSTY. 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu 

przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 9/WSP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. 
 

10. Wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej 
- ulica powiatowa nr 1442Z na terenie miasta Chojna - ul. Jodłowa” z PFOŚ  
i GW w 2005 r. przez PZD w Gryfinie w związku z pismem PZD w Gryfinie  
z dnia 25.09.2006 r. skierowanego do Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 
10/WSP/187). 

 

Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa dotyczącymi realizacji zadania pn.: „Budowa 
kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1442Z na terenie miasta Chojna - 
ul. Jodłowa” z PFOŚ i GW w 2005 r. przez PZD w Gryfinie w związku z pismem 
PZD w Gryfinie z dnia 25.09.2006 r. skierowanego do Zarządu Powiatu  
w Gryfinie. 
 

11.  Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
dotyczący przyjęcia do realizacji wniosku inspekcji Ochrony Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie 
dofinansowania wykonania badań wód i pomiarów zanieczyszczeń powietrza 
przez WIOŚ w Szczecinie do WFOŚ i GW w Szczecinie (druk nr 
11/WSP/187). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa przyjął do realizacji wniosek inspekcji 
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Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Szczecinie w sprawie dofinansowania wykonania badań wód i pomiarów 
zanieczyszczeń powietrza przez WIOŚ w Szczecinie do WFOŚ i GW  
w Szczecinie. 
 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 
12/WSP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zostanie przedstawiony radnym pod 
obrady na sesji zaplanowanej na dzień 25.10.2006 r.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV 
na lata 2006-2011 (druk nr 4/WSP-AN/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia 
Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/WSP-
AN/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz 
ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
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nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz 
ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów szkól  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej (druk nr 6/WSP-AN/187). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania nagród Starosty Gryfińskiego 
dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodami zostali uhonorowani:  

1. Natalia Sikora - Dyrektor SOS-W w Chojnie, 
2. Dorota Mielniczek - Dyrektor ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
3. Teresa Narzekalak - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.  

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej (druk nr 7WSP-AN/187). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania nagród Starosty Gryfińskiego 
dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Lista nagrodzonych nauczycieli stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r.  
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2005 (druk nr 8/SK/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniającą uchwałę Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniającą uchwałę Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/SK/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 10/SK/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi  

na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą  
w Baniach (druk nr 1/SE/187). 

 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez 
komórkę kontroli i audytu oraz zaleceniami i wnioskami wynikającymi  
z przeprowadzonej kontroli.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 
z siedzibą w Baniach. 

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 2/SE/187). 

 

Zarząd przełożył przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na kolejne posiedzenie.  
 

II. PION STAROSTY. 
6. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie koncepcji 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/SP/187). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie? 
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Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

V. PION SKARBNIKA 
4. Pismo radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy Kmieciak w sprawie wniosków 

do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 1/SK/187). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy 
Kmieciak w sprawie wniosków do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r.  

Zarząd postanowił przedstawić w/w radnym powiatu gryfińskiego wraz  
z pismem informującym o rozpoczęciu prac nad budżetem na 2007 r.  
  
5. Pismo Nordea Bank Polska S.A. w sprawie propozycji zmian do projektu 

„Porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Gryfinie” 
(druk nr 2/SK/187). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości Pismo Nordea Bank Polska S.A. w sprawie 
propozycji zmian do projektu „Porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez 
SPZZOZ w Gryfinie”.  

Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do przygotowania 
informacji odnoszącej się do w/w pisma.  
 

6. Pismo p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące uruchamiania 
środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach kontraktów 
wojewódzkich na lata 2005-2006 w roku 2006 (druk nr 3/SK/187). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo p.o. Dyrektora Biura Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
dotyczące uruchamiania środków przeznaczonych na realizację projektów  
w ramach kontraktów wojewódzkich na lata 2005-2006 w roku 2006. 
 

7. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie przesunięcia części środków 
budżetowych (druk nr 4/SK/187). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
w sprawie przesunięcia części środków budżetowych. 

Zarząd postanowił na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu 
zaprosić Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Gryfinie w celu omówienia sposobu 
spłaty zobowiązań jakie istnieją po stronie jednostek organizacyjnych powiatu 
wobec spółki PEC Sp. z o.o. w Gryfinie.  
 

8. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie przyznania środków w celu 
uzupełnienia budżetu na rok 2006 (druk nr 5/SK/187). 
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Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
w sprawie przyznania środków w celu uzupełnienia budżetu na rok 2006  
z powodu braku środków finansowych.  

 

9. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie sprawie 
niestosowania w stosunku do w/w jednostki Uchwały Nr 845/2006 w sprawie 
blokowania planowanych wydatków budżetowych (druk nr 6/SK/187). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie sprawie niestosowania w stosunku do w/w jednostki Uchwały  
Nr 845/2006 w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych. 
 

10. Wezwanie do zapłaty SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wystawione 
przez ZUS - Inspektorat w Gryfinie do zapłaty należności z tytułu 
nieopłaconych składek zdrowotnych na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
wpłat na PFRON (druk nr 7/SK/187). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości wezwanie do zapłaty SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie wystawione przez ZUS - Inspektorat w Gryfinie  
do zapłaty należności z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych  
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na PFRON. 
 

11. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego w sprawie zwiększenia planu 
finansowego ZSP Nr 1 w Gryfinie (druk nr 11/SK/187).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu Gryfińskiego  
w sprawie zwiększenia planu finansowego ZSP Nr 1 w Gryfinie. 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia planu 
finansowego ZSP Nr 1 w Gryfinie z powodu braku środków finansowych.  
 

12. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji 
ogólnej dla powiatów na rok 2007 (druk nr 12/SK/187). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej 
subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 i postanowił przekazać ją radnym 
w formie materiału poglądowego.  
 

13. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat aktualnego stanu 
środków pieniężnych na sfinansowanie planu finansowego jednostek 
budżetowych (druk nr 13/SK/187). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat 
aktualnego stanu środków pieniężnych na sfinansowanie planu finansowego 
jednostek budżetowych. 
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Zarząd postanowił spotkać się z nabywcą nieruchomości przy  
ul. Szczecińskiej 21 na temat terminu wpłaty środków finansowych za zakup 
w/w nieruchomości.  
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr 845/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 września 2006 roku  
w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w roku 2006 (druk nr 14/SK/187). 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr 845/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 września 2006 roku w sprawie blokowania planowanych wydatków 
budżetowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w roku 2006? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 845/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 września 2006 roku  
w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w roku 2006. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Mecenas Marian Ludkiewicz poinformował o piśmie nadesłanym przez Urząd 
Gminy Chojna w sprawie przedłożenia informacji z trudną sytuacją materialną 
oraz projekt budżetu na 2007 r. w związku z toczącym się postępowaniem 
administracyjnym w sprawie na raty nałożonej kary administracyjnej  
za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.  
 

Etatowy Członek Zarządu poinformował, że Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie przesłał do PUK Sp. z o.o. w Chojnie wezwanie do dobrowolnej 
zapłaty kwoty 600.393,06 zł będącej równowartością wyrządzonej szkody przez 
PUK Sp. z o.o. w Chojnie bez wymaganego zezwolenia oraz niezgodnie z decyzją 
Burmistrza Chojny.  
 
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 __________________ 


