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Protokół nr 189/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 17 października 2006 r. w godzinach od 1200 do 1700 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 (lista obecności – zał. nr 1).  
2. Po uzupełnieniu, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przełożył przyjęcie protokołu na kolejne posiedzenie. 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu  

w Gryfinie do podpisania ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Projekty 
Kapitałowe” Sp. z o.o. w Krakowie oraz upoważnienia do cofnięcia apelacji 
(druk nr 8/SP/189). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia członków Zarządu 
Powiatu w Gryfinie do podpisania ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Projekty Kapitałowe” Sp. z o.o.  
w Krakowie oraz upoważnienia do cofnięcia apelacji? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyznaczenia członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania ugody pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a „Projekty Kapitałowe” Sp. z o.o. w Krakowie oraz upoważnienia 
do cofnięcia apelacji.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył prokurent firmy „ Projekty Kapitałowe” Sp. z o.o.  
w Krakowie - Pan Sławomir Sasiński.  

 

  Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre oraz Wicestarosta Józef 
Ruciński upoważnieni uchwałą Zarządu Powiatu podpisali ugodę pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a firmą „Projekty Kapitałowe” Sp. z o.o. w Krakowie  
w sprawie zakończenia toczącego się sporu przez Sądem Okręgowym  
w Krakowie.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścił prokurent firmy „ Projekty Kapitałowe” Sp. z o.o.  
w Krakowie - Pan Sławomir Sasiński. 

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s blokowania planowanych wydatków 

budżetowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
1/SK/189). 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zastępstwie 
Skarbnika Powiatu omówiła pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s blokowania 
planowanych wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
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Gryfińskiego, z którego wynika, że na funkcjonowanie PCPR oraz  
na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej będzie brakować 69 743,00 
zł w przypadku wykonywania uchwały Zarządu Powiatu o blokowaniu 
wydatków budżetowych.  

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji postanowił przekazać do analizy 
wyżej wymienione pismo do Skarbnika Powiatu oraz Wydziału Finansowo- 
Księgowego.  

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie.  
 

2. Pismo Dyrektora DPS w Dębcach dotyczące wykonania uchwały Zarządu 
Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (druk 
nr 2/SK/189). 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zastępstwie 
Skarbnika Powiatu omówiła pismo Dyrektora DPS w Dębcach dotyczące 
wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych 
wydatków budżetowych. 

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji postanowił przekazać do analizy 
wyżej wymienione pismo do Skarbnika Powiatu oraz Wydziału Finansowo- 
Księgowego.  

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie.  
 

3. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie dotyczące wykonania uchwały 
Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków 
budżetowych (druk nr 3/SK/189). 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zastępstwie 
Skarbnika Powiatu omówiła pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie dotyczące 
wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych 
wydatków budżetowych. 

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji postanowił przekazać do analizy 
wyżej wymienione pismo do Skarbnika Powiatu oraz Wydziału Finansowo- 
Księgowego.  

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie.  
 

4. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie dotyczące wykonania uchwały Zarządu 
Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (druk 
nr 4/SK/189). 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zastępstwie 
Skarbnika Powiatu omówiła pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie dotyczące 
wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych 
wydatków budżetowych. 

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji postanowił przekazać do analizy 
wyżej wymienione pismo do Skarbnika Powiatu oraz Wydziału Finansowo- 
Księgowego.  

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie. 
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5. Pismo Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dotyczące wykonania uchwały 
Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków 
budżetowych (druk nr 5/SK/189). 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zastępstwie 
Skarbnika Powiatu omówiła pismo Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie 
dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania 
planowanych wydatków budżetowych. 

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji postanowił przekazać do analizy 
wyżej wymienione pismo do Skarbnika Powiatu oraz Wydziału Finansowo- 
Księgowego.  

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 
6/SK/189). 

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

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2006 (druk nr 7/SK/189). 

 
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? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 
2006. 
 

8. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 
(druk nr 8/SK/189). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
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9. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady 
Powiatu zmieniającego uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 9/SK/189). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej 
uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 rok? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniający uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 
rok. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 
10/SK/189).  

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

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w sprawie przekazania IV raty dotacji dla Miasta i Gminy Gryfino  
z przeznaczeniem na wykonanie przez MOS w Gryfinie zadań o charakterze 
ponadgminnym z zakresu kultury fizycznej (druk nr 2/WSP-AN/189). 

 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie omówiła wniosek 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
przekazania IV raty dotacji dla Miasta i Gminy Gryfino z przeznaczeniem  
na wykonanie przez MOS w Gryfinie zadań o charakterze ponadgminnym  
z zakresu kultury fizycznej. 

Zarząd postanowił przekazać IV ratę dotacji dla Miasta i Gminy Gryfino  
z przeznaczeniem na wykonanie przez MOS w Gryfinie zadań o charakterze 
ponadgminnym z zakresu kultury fizycznej w wysokości 15.000 zł czyli takiej 
jak wynika z umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem i Gminą 
Gryfino w sprawie powierzenia MOS wykonania zadań o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej.  

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego do spotkania się 
i omówienia sposobu realizacji IV raty dotacji dla Miasta i Gminy Gryfino  
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z przeznaczeniem na wykonanie przez MOS w Gryfinie zadań o charakterze 
ponadgminnym z zakresu kultury fizycznej. 
 

2. Pismo dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia 
planu budżetowego jednostki (druk nr 9/WSP-AN/189). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zwiększenia planu 

budżetowego w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie uznał, że plan ten  
nie może zostać zwiększony, ponieważ dochody i wydatki wykonywane  
są zgodnie z budżetem uchwalonym przez Radę Powiatu w Gryfinie.  

Zarząd uznał, że kolejna transza pieniędzy zostanie przekazana jednostce 
wg harmonogramu przez Wydział Finansowo-Księgowy Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie, z zaznaczeniem - „na pokrycie zaległości za energię cieplną”.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
do wszczęcia procesu windykacyjnego należności wynikającej z nieuiszczonych 
opłat za czynsz od jednego z lokatorów budynku szkoły, gdyż zaległości lokatora 
są prawie w takiej samej wysokości, co zaległa opłata za energię cieplną 
placówki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu Powiatu - Bronisław 
Sakowski.  

 

3. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie ustalenia stawki 
wyżywienia dziennego w SOS-W w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/189). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie  
w sprawie ustalenia stawki wyżywienia dziennego w SOS-W w Chojnie. 
 

4. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 
temat udzielenia dotacji dla Centrum Kultury w Chojnie na prowadzenie 
zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 3/WSP-AN/189). 

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki na temat udzielenia dotacji dla Centrum Kultury w Chojnie  
na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego do spotkania się 
i omówienia sposobu realizacji na temat udzielenia dotacji dla Centrum Kultury 
w Chojnie na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn: „Dostawa oleju opałowego” (druk nr 4/WSP-AN/189). 

 

Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa 
oleju opałowego”. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót remontowo - 
adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gryfinie” (druk nr 5/WSP-AN/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia trybu postępowania, 
wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót 
remontowo - adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s modyfikacji SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego 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 - I etap” (druk nr 6/WSP-AN/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s modyfikacji SIWZ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 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 - I etap”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie: 
a. zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług serwisowych 
kserokopiarek cyfrowych”, 

b. powołania komisji przetargowej do w/w postępowania (druk nr 7/WSP-
AN/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych. 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych. Komisja została 
powołana w następującym składzie: 

1. Andrzej Krzemiński – przewodniczący komisji 
2. Stojan Diakowski – sekretarz komisji 
3. Marcin Wypchło – członek komisji 
4. Agnieszka Małyszko – członek komisji 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie: 
a. zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę oleju opałowego”, 

b. powołania komisji przetargowej do w/w postępowania (druk nr 8/WSP-
AN/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawę oleju opałowego”. 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę oleju opałowego”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Dostawę oleju opałowego”. Komisja została powołana w następującym 
składzie: 

1. Andrzej Krzemiński – przewodniczący komisji 
2. Stojan Diakowski – sekretarz komisji 
3. Jarosław Grzybowski – członek komisji 
4. Zbigniew Andreatto – członek komisji 

 

10. Wniosek Pani W. Chruścickiej dot. zwrotu zawyżonej opłaty za kartę 
pojazdu (druk nr 10/WSP-AN/189). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani W. Chruścickiej dot. zwrotu 
zawyżonej opłaty za kartę pojazdu oraz wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu.  

Zarząd po wnikliwiej analizie dokumentów Zarząd uznał, że wniosek nie 
może być rozpatrzony pozytywnie. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i transportu do udzielenia odpowiedzi na w/w wniosek.  
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

wyboru oferty na wykonanie przeglądu przedsezonowego oraz stałej 
konserwacji kotłowni olejowej w budynku w Chojnie przy ul. Dworcowej 1, 
administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie od dnia  
12 października 2006 r. (druk nr 1/WSP/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wyboru oferty na wykonanie przeglądu 
przedsezonowego oraz stałej konserwacji kotłowni olejowej w budynku  
w Chojnie przy ul. Dworcowej 1, administrowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Gryfinie od dnia 12 października 2006 r. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła firma „CAELSCO” Sp. z o. o. ze Szczecina.  

 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
umowy użyczenia budynku przy ul. Łużyckiej 55 w Gryfinie, zajmowanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy (druk nr 2/WSP/189). 

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie umowy użyczenia budynku przy ul. Łużyckiej 55 
w Gryfinie, zajmowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. 
 

3. Pismo Prezesa Zarządu PEC w Gryfinie informujące o zatwierdzeniu nowej 
taryfy dla wytwórcy energii cieplnej ZE „Dolna Odra” S.A. (Druk nr 
3/WSP/189). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu PEC w Gryfinie 
informujące o zatwierdzeniu nowej taryfy dla wytwórcy energii cieplnej  
ZE „Dolna Odra” S.A. 
 

4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru formy 
sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/189).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru formy sprzedaży? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru formy sprzedaży 
nieruchomości położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego jako przetargu ustnego nieograniczonego.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
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nieruchomości położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego na poziomie 53 100 zł + 22% podatek VAT. 

Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że Wojewoda Zachodniopomorski 
przekazując aktem notarialnym tę nieruchomości zastrzegł, że środki 
pochodzące ze sprzedaży tej nieruchomości będą przekazane na niedobory  
w ochronie zdrowia.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w sprawie przystąpienia do Narodowego Konkursu ekologicznego „Przyjaźni 
Środowisku - VIII edycja (druk nr 5/WSP/189). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa postanowił nie przystępować do Narodowego 
Konkursu ekologicznego „Przyjaźni Środowisku - VIII edycja. 
 

6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie budżetu 
PCPR w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 6/WSP/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
dokonania zmian w planie budżetu PCPR w Gryfinie na 2006 r. 
 

7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie budżetu 
w DPS w Moryniu, Dębcach i Nowym Czarnowie na 2006 r. (druk nr 
7/WSP/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s 
dokonania zmian w planie budżetu w DPS w Moryniu, Dębcach i Nowym 
Czarnowie na 2006 r. 
 

8. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat rezultatów otwartego 
konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań własnych Powiatu Gryfińskiego  
w zakresie pomocy społecznej (druk nr 8/WSP/189). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat 
rezultatów otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań własnych 
Powiatu Gryfińskiego w zakresie pomocy społecznej. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia 
stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo (druk nr 
9/WSP/189). 

 

Zarząd po zapoznaniu z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo postanowił 
zorganizować IV przetarg ustny nieograniczony. Koszt zorganizowania 
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przetargu w wysokości 4.500 zł zostanie pokryty ze środków, które zostaną 
uzyskane ze sprzedanej już nieruchomość przy ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie  
z siedzibą w Baniach na nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta 
Gryfino, przy ul. 9 Maja, oznaczonej numerem działki 25/5, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/WSP/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach na nieruchomości położonej w obrębie 4 
miasta Gryfino, przy ul. 9 Maja, oznaczonej numerem działki 25/5, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

11. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy 
Mieszkowice w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/WSP/189). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Mieszkowice w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 
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 przekazanie na rzecz Gminy Mieszkowice  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

12. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju w/s zwiększenia budżetu DPS 
po stronie wydatków i dochodów i wydatków (druk nr 12/WSP/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju 
w/s zwiększenia budżetu DPS po stronie wydatków i dochodów i wydatków. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s uzgodnienia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Błeszyn Gminy 
Mieszkowice (druk nr 13/WSP/189).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Błeszyn Gminy Mieszkowice? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary 
Błeszyn Gminy Mieszkowice.  
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VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie 

podpisania umowy na usługi związane z nadzorem eksploatacyjnym oraz 
bieżącą konserwacją systemu ARCHIWUM- pojazdów opartym na systemie 
ewidencji pojazdów REJESTR (druk nr 1/SE/189). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Spraw Obywatelskich w sprawie podpisania umowy na usługi związane  
z nadzorem eksploatacyjnym oraz bieżącą konserwacją systemu ARCHIWUM- 
pojazdów opartym na systemie ewidencji pojazdów REJESTR. 

Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Janina Niwa poinformowała,  
że obecnie już jest przekroczony plan w Wydziale Komunikacji i Transportu 
na zakup tablic i druków komunikacyjnych.  
 

2. Skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie działań Zarządu Powiatu i dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych (druk nr 
2/SE/189). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie działań 
Zarządu Powiatu i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie działań Zarządu Powiatu i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych. 
 

II. PION STAROSTY. 
1.Protest Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” przy Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie domagającej się podwyższenia płac dla 
pracowników (druk nr 1/SP/189). 

 

Zarząd zapoznał się z protestem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 
80” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie domagającej się 
podwyższenia płac dla pracowników. 
 

2.Pismo Prezesa NFZ - Andrzeja Sośnierza informujące o spełnieniu postulatów 
podwyżek wynagrodzeń w sferze ochrony zdrowia w ramach możliwości NFZ 
(druk nr 2/SP/189). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa NFZ - Andrzeja Sośnierza 
informujące o spełnieniu postulatów podwyżek wynagrodzeń w sferze ochrony 
zdrowia w ramach możliwości NFZ. 
 

3.Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące postanowienia Ministra 
Finansów utrzymującego w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej  
w Szczecinie w sprawie zajęcia wierzytelności (dotacji dla SPZZOZ  
w Gryfinie) (druk nr 3/SP/189). 
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 Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące 
postanowienia Ministra Finansów utrzymującego w mocy postanowienie 
Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w sprawie zajęcia wierzytelności 
(dotacji dla SPZZOZ w Gryfinie). 
 Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do złożenia 
odwołania od postanowienia Ministra Finansów utrzymującego w mocy 
postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w sprawie zajęcia 
wierzytelności (dotacji dla SPZZOZ w Gryfinie). 
 

4.Pismo p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące projektów 
realizowanych przez Powiat Gryfiński ze środków ZPORR (budowa windy  
w SPZOZ Szpital Powiatowy oraz zakup aparatury medycznej i sprzętu) (druk 
nr 4/SP/189). 

 

 Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Biura Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
dotyczące projektów realizowanych przez Powiat Gryfiński ze środków ZPORR 
(budowa windy w SPZOZ Szpital Powiatowy oraz zakup aparatury medycznej  
i sprzętu). 
 Zarząd przełożył rozpatrzenie w/w pisma na kolejne posiedzenie Zarządu 
Powiatu.   
 

5.Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie propozycji spłaty 
wierzytelności SPZZOZ względem Nordea Bank Polski S.A. (druk nr 
5/SP/189). 

 

 Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
w sprawie propozycji spłaty wierzytelności SPZZOZ względem Nordea Bank 
Polski S.A. 
 Zarząd przyjął projekt pisma w tej sprawie zaproponowany przez 
Likwidatora oraz zobowiązał go do jego posiadania.  
 Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w wniosku na kolejnym posiedzeniu.  
 

6.Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na temat zobowiązań SPZZOZ 
w likwidacji w Gryfinie wobec ZUS (druk nr 6/SP/189). 

 

 Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
na temat zobowiązań SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie wobec ZUS. 
 

7.Przyjęcie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ 
Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie zachowania celów, warunków 
realizacji oraz trwałości projektów dofinansowanych z EFRR w ramach 
ZPORR, dla których Powiat Gryfińskie jest beneficjentem (druk nr 7/SP/189). 

 

 Zarząd zapoznał się z projektem porozumienia pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a NZOZ Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie zachowania 
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celów, warunków realizacji oraz trwałości projektów dofinansowanych z EFRR 
w ramach ZPORR, dla których Powiat Gryfińskie jest beneficjentem. 
 Zarząd postanowił przesłać w/w projekt porozumienia Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu w celu adjustacji oraz zaopiniowania.  
 Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w projektu na jednym z kolejnych 
posiedzeń.  
 

8.Ostateczne wezwanie do zapłaty przez SPZOZ Szpital Powiatowy należności 
względem Agencji Windykacyjnej Hades wystawione przez w/w agencję (druk 
nr 9/SP/189). 

 

Zarząd zapoznał się z ostatecznym wezwaniem do zapłaty przez SPZOZ 
Szpital Powiatowy należności względem Agencji Windykacyjnej Hades 
wystawione przez w/w agencję. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy do przekazania 
Zarządowi Powiatu całości dokumentacji pomiędzy Szpitalem Powiatowym  
a Agencją Windykacyjną Hades. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
do przekazywania do wiadomości wszelkich pism będących odpowiedziami  
na pisma, które są dekretowane przez Starostę Powiatowego.  
 

SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wszczęcia postępowania n/t uznania nieważności uchwały Zarządu Powiatu 
Nr 845/2006 w Gryfinie z dnia 14.09.2006 r. sprawie blokowania 
planowanych wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego w roku 2006. 
 

2. Członek Zarządu Danuta Bus poinformowała Zarząd Powiatu o otrzymaniu 
pisma jako do Przewodniczącej Klubu Radnych SLD-PSL od Dyrektora 
NRDD „AGATOS” Tomasza Drabika w celu udzielenia pomocy w sprawie 
wyjaśnienia sytuacji odnoszącej się do udzielania dotacji na rok 2005. Pismo 
to zostało odczytane na posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że wydała polecenie, 
aby 100% dotacji przeznaczonej na utrzymanie dzieci z poza terenu powiatu 
gryfińskiego, przebywających w NRDD „AGATOS” otrzymywał Dyrektor tegoż 
domu - czyli Pan Tomasz Drabik.  
Zarząd zobowiązał Józef Rucińskiego do zorganizowania spotkania w/s 
dotacji dla NRDD „AGATOS” w Gardnie, w którym mają uczestniczyć 
Dyrektor PCPR w Gryfinie - Urszula Kwietniewska - Łacny, Skarbnik 
Powiatu - Lilianna Ochmańska, Naczelnik Wydziału Finansowo - 
Księgowego - Janina Niwa oraz Dyrektor NRDD „AGATOS” - Pan Tomasz 
Drabik.  
Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy przy udziale PCPR  
w Gryfinie do przygotowania na to spotkanie następujących materiałów: 

a) planu finansowego NRDD „AGATOS” na rok 2005 oraz 2006, 
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b) wykaz dzieci przebywających w placówce w roku 2005 i 2006, 
c) analizę finansową przekazywanych dotacji w stosunku do liczby dzieci 

oraz zawartych umów na ich utrzymanie podpisanych  
z poszczególnymi powiatami województwa zachodniopomorskiego, 

  

3. Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował o harmonogramie prac 
przy wymianie węzłów cieplnych w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
oraz SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Opiekuńczo - Pielęgnacyjny  
w Gryfinie. Dodał, że Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego Jerzy 
Gromowski przesłał pismo o przesłanie harmonogramu prac, jakie będą 
wykonywane na terenie jego placówki oraz dlaczego są przerwy w dostawie 
ciepłej wody. Etatowy Członek Zarządu stwierdził, że wcześniej Pan 
Dyrektor Jerzy Gromowski nie był zainteresowany pracami odbywającymi 
się na terenie jego placówki pomimo tego, że był poinformowany o ich 
rozpoczęciu i harmonogramie.  

 
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 __________________ 


