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Protokół nr 194/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 listopada 2006 r. w godzinach od 800 do 1300 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 przyjął jednogłośnie protokoły Nr 192/II/2006 z dnia 31.10.2006 r. 03.11.2006 r., 

06.11.2006 r., 07.11.2006 r. i Nr 193/II/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. (5 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymujących się)  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Prezesa Intermed Sp. z o.o. w sprawie projektu porozumienia 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ Intermed dotyczącym zachowania 
celów, warunków realizacji oraz trwałości projektów dofinansowywanych  
ze ZPORR (druk nr 1/SP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Intermed Sp. z o.o. w sprawie 
projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ Intermed 
dotyczącym zachowania celów, warunków realizacji oraz trwałości projektów 
dofinansowywanych ze ZPORR. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia oraz inspektora 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Beatę Dróżdż  
do przesłania Prezesowi Intermed Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie kompletu 
materiałów w tej sprawie. 
 

2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s opinii Wojewody 
Zachodniopomorskiego dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
z SPZOZ Zakłada Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie (druk nr 2/SP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s 
opinii Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącej projektu uchwały Rady 
Powiatu  
w Gryfinie w sprawie połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
z SPZOZ Zakłada Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie. 

Zarząd postanowił przedłożyć pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie 
dotychczasowy projekt uchwały w sprawie połączenia SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ Zakłada Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
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3. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat uposażania 
kierowników zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 3/SP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat 
uposażania kierowników zakładów opieki zdrowotnej. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przedstawienia w/w 
materiału Zarządowi Powiatu, który zostanie wybrany przez Radę Powiatu III 
kadencji w celu podjęcia decyzji o przyznaniu podwyżek dla Dyrektora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie wnikających z ustawy o przekazaniu 
środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.  
 

4. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie protokołu wyceny 
mienia ruchomego i wyposażenia będącego na stanie poradni 
specjalistycznych w budynku Przychodni przy ul. Niepodległości 28  
w Gryfinie (druk nr 4/SP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w sprawie protokołu wyceny mienia ruchomego i wyposażenia będącego  
na stanie poradni specjalistycznych w budynku Przychodni przy  
ul. Niepodległości 28 w Gryfinie. 
 

5. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące uchwały Nr XXXIX/515/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie przekształcenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego 
działalności (druk nr 5/SP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym 
nieważność uchwały Nr XXXIX/515/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
11.10.2006 r. w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
polegającego na ograniczeniu jego działalności. 

Zarząd przyjął projekt pisma do Wojewody Zachodniopomorskiego  
z prośbą o wyrażenie opinii, co do trybu przeprowadzenia przekształcenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającym na ograniczeniu jego 
działalności. 
 

6. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie spłaty zobowiązań 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie w latach 2002 -2006 (druk nr 6/SP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
w sprawie spłaty zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie w latach 2002 -
2006. 

Zarząd postanowił przedstawić w/w materiał radnym powiatu gryfińskiego 
wraz z uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na spłatę 
zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie.  



 3

Zarząd uznał również, że w/w materiał winien być umieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.  
 

7. Pismo do wiadomości Starosty Gryfińskiego skierowane przez Kierownika 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Filia w Gryfinie i w Chojnie 
do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s zadłużenia placówki 
względem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Filia w Gryfinie  
i w Chojnie (druk nr 7/SP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem do wiadomości Starosty Gryfińskiego 
skierowanym przez Kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - 
Filia w Gryfinie i w Chojnie do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
w/s zadłużenia placówki względem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego - Filia w Gryfinie i w Chojnie. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia 

stanowiska w sprawie przedłożonej przez nabywcę nieruchomości położonej 
w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21 umowy najmu pomieszczeń przez Powiat 
Gryfiński (druk nr 1/WSP/194). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie przedłożonej przez nabywcę nieruchomości 
położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21 umowy najmu pomieszczeń przez 
Powiat Gryfiński. 

Zarząd przyjął projekt pisma do nabywcy nieruchomości położonej  
w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21, w którym zasygnalizowane są wątpliwości 
oraz nieprawidłowości w przedłożonym projekcie umowy z prośbą o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie: 
a) Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Gryfiński w drodze darowizny 
prawa własność nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 
ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 160, 

b) Wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem  
o wyrażenie zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Powiatu 
Gryfińskiego prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej  
w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 160 (druk nr 2/WSP/194). 

 
a) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Gryfiński w drodze darowizny prawa własność nieruchomości 
zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 160? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Gryfiński w drodze 
darowizny prawa własność nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 
ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 160. 

 

b) Zarząd przyjął projekt pisma do Wojewody Zachodniopomorskiego z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz 
Powiatu Gryfińskiego prawa własności nieruchomości zabudowanej 
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka Nr 160. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie: 
a) Wyrażenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala, 
b) Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na 
odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie 
nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala (druk nr 3/WSP/194).  

 
a) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 162/1 o powierzchni 0,5245 ha, położonej obrębie 
ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Parkowej 5, zabudowanej budynkiem i budowlami szpitala? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu  
w Gryfinie zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 162/1 o powierzchni 0,5245 ha, położonej obrębie 
ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Parkowej 5, zabudowanej 
budynkiem i budowlami szpitala. 
 
b) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 

sprawie wyrażenia zgody SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia 
przetargu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyrażenia zgody SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej 
budynkiem szpitala. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy - Bronisław Sakowski - Członek 
Zarządu.  
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości ceny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej o 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej (druk nr 4/WSP/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej o sprzedaży w drodze bezprzetargowej? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej  
o sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Cena nieruchomości została ustalona na 
kwotę 1.600 zł. + 22% podatku VAT. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Zarządu Powiatu w Gryfinie na rozprawie administracyjnej 
w postępowaniu w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, za 
odszkodowaniem, własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Zarządu Powiatu w Gryfinie na rozprawie administracyjnej w postępowaniu w sprawie nabycia przez 
Skarb Państwa, za odszkodowaniem, własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania Zarządu Powiatu w Gryfinie na rozprawie administracyjnej 
w postępowaniu w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, za odszkodowaniem, 
własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zawarcia nowej umowy najmu pomieszczeń na siedzibę Biblioteki 
Pedagogicznej w Chojnie z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie (druk nr 6/WSP/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na 
okres przekraczający 3 lata? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata. 
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7. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami sprawie 
najmu lokalu mieszkalnego, położonego w budynku znajdującym się  
na nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/WSP/194). 

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami sprawie najmu lokalu mieszkalnego, położonego w budynku 
znajdującym się na nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

8. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego wraz z sprawozdaniem z kontroli 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 
8/WSP/194).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Sądu Okręgowego wraz  
z sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu i postanowił przekazać je do wiadomości do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  
 

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

Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego 
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 1/WSP-AN/194). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. Zmiana 
sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia: 
a) Trybu postępowania - zapytanie o cenę, 
b) Wartości szacunkowej, 
c) SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Świadczenia usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych” 
d) Komisji przetargowej do w/w postępowania (druk nr 2/WSP-AN/194). 

 

Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych zatwierdził Trybu postępowania - zapytanie o cenę, wartości 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenia usług 
serwisowych kserokopiarek cyfrowych”. 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenia usług serwisowych 
kserokopiarek cyfrowych”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Świadczenia usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych”. 
 

3. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez Dyrektora Zespołu 
Szkól Specjalnych do Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zaległości w 
płatności za wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych (druk nr 
3/WSP-AN/194). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo skierowane przez Dyrektora Zespołu 
Szkól Specjalnych do Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zaległości  
w płatności za wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych. 
 

4. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie dotyczące propozycji udziału  
w finansowaniu opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulic 
powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie (druk  
nr 4/WSP-AN/194). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PZD w Gryfinie dotyczące 
propozycji udziału w finansowaniu opracowania dokumentacji technicznej  
na przebudowę ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Ogrodowej  
w Chojnie. 

Przewodnicząca Zarządu złożyła zastrzeżenia do tej informacji dodając, że 
nie zgadza się z zapisami zawartymi w piśmie Dyrektora PZD w Gryfinie.  

Zarząd uznał, że do czasu zakończenia sporu administracyjnego oraz 
sądowego prowadzonego pomiędzy PZD a Gminą Chojna nie jest możliwe 
angażowanie jakichkolwiek środków finansowych mających na celu 
opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic powiatowych 
Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie. 
 

5. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w/s podjęcia wszelkich możliwych 
działań zapobiegających sytuacjom mogącym spowodować wystąpienie prób 
samobójczych oraz wzrostu agresji w placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/WSP-
AN/194). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wojewody Zachodniopomorskiego 
w/s podjęcia wszelkich możliwych działań zapobiegających sytuacjom mogącym 
spowodować wystąpienie prób samobójczych oraz wzrostu agresji w placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie zwiększenia środków 
jednostki z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (druk nr 6/WSP-
AN/194). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie 
zwiększenia środków jednostki z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. 

 

7. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w sprawie zwiększenia transz 
środków finansowych w listopadzie i grudniu 2006 r. (druk nr 7/WSP-
AN/194). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w 
sprawie zwiększenia transz środków finansowych w listopadzie i grudniu 2006 r. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych w ZSP Nr 1 w Gryfinie, w 
ZSP Nr 2 w Chojnie oraz w ZSP w Mieszkowicach (druk nr 8/WSP-AN/194). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki aneksy do arkuszy organizacyjnych w ZSP Nr 1 w Gryfinie, 
w ZSP Nr 2 w Chojnie oraz w ZSP w Mieszkowicach.  
 

9. Zapoznanie się i zaopiniowanie Powiatowego Programu Opieki nad 
Zabytkami (druk nr 9/WSP-AN/194). 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował Powiatowy Program Opieki 
nad Zabytkami. Program ten będzie przedmiotem obrad na jednej  
z najbliższych sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wygaszenia 
trwałego zarządu na nieruchomości w obrębie 4 miasta Chojna (druk nr 
10/WSP-AN/194). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w sprawie wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości w obrębie 4 
miasta Chojna. 
 

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s pomocy 
poprawienia warunków bezpieczeństwa i zwiększenia planu budżetowego 
jednostki o kwotę 20 000 zł na remont (druk nr 11/WSP-AN/194). 

 

Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gryfinie postanowił zabezpieczyć na 2007 rok środki na remont pomieszczeń 
pozostających w Zespole Szkól Specjalnych w Gryfinie.  
 

12. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg informujące o potrzebie 
wykonania w trybie natychmiastowym robót remontowych na drodze 
Drzenin- Sobieradz (druk nr 12/WSP-AN/194). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg informujące o potrzebie wykonania w trybie natychmiastowym robót 
remontowych na drodze Drzenin- Sobieradz. 
 

13. Pismo UKS „Kamikaze” zwracające się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu 
na Mistrzostwa Europy w Karate Shotokan (druk nr 13/WSP-AN/194). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z pismem UKS „Kamikaze” zwracające się  
z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Karate Shotokan 
stwierdził, że z powodu barku środków finansowych nie jest możliwe udzielenie 
tego typu pomocy.  
 

14. Pismo UKS „Kamikaze” zwracające się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu 
na Mistrzostwa Europy w Karate Shotokan (druk nr 14/WSP-AN/194). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z pismem UKS „Kamikaze” zwracające się  
z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Karate Shotokan 
stwierdził, że z powodu barku środków finansowych nie jest możliwe udzielenie 
tego typu pomocy.  
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie aneksu do umowy w sprawie terminu zakończenia 
robót inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku szkoły wraz  
z wykonaniem elewacji w ZSP w Mieszkowicach” (druk nr 15/WSP-AN/194). 

 

Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych zatwierdził aneks do umowy w sprawie terminu zakończenia robót 
inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem 
elewacji w ZSP w Mieszkowicach”. 
 

16. Wniosek Dyrektora ZPS Nr 2 w Gryfinie w/s umorzenia zaległości za pobyt  
w internacie w roku szkolnym 2005/2006 (druk nr 16/WSP-AN/194). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPS Nr 2 w Gryfinie w/s 
umorzenia zaległości za pobyt w internacie w roku szkolnym 2005/2006. 

Zarząd stwierdza, że dokonywanie umorzeń jest w gestii kierowników 
jednostek organizacyjnych i nie musi być przedmiotem odrębnego wniosku  
do Zarządu Powiatu.  
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia: 
a) Trybu postępowania - zapytanie o cenę, 
b) Wartości szacunkowej, 
c) SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek 
organizacyjnych” 

d) Komisji przetargowej do w/w postępowania (druk nr 17/WSP-AN/194). 
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Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych zatwierdził Trybu postępowania - zapytanie o cenę, wartości 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa 
budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych” 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu 
Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek 
organizacyjnych”. 
 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie terminu płatności faktury na wykonanie robót 
budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku szkoły ZSP  
w Mieszkowicach (druk nr 18/WSP-AN/194). 

 

Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych nie wyraził zgody na wcześniejszą płatność 
faktury na wykonanie robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji 
budynku szkoły ZSP w Mieszkowicach. 
 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia: 
a) Trybu postępowania - zapytanie o cenę, 
b) Wartości szacunkowej, 
c) SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” 
d) Komisji przetargowej do w/w postępowania (druk nr 19/WSP-AN/194). 

 

Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych zatwierdził Trybu postępowania - zapytanie o cenę, wartości 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego” 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 
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20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych na temat rozliczenia inwestycji pn. „Modernizacja węzła 
cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (Druk nr 20/WSP-
AN/194). 

 

 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat rozliczenia inwestycji  
pn. „Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 Zarząd zapoznał się z projektem porozumienia w sprawie ustalenia stanu 
prawnego węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
dofinansowania imprezy cyklicznej - Seminarium w Ośrodku Studiów 
Strategicznych we Vlotho pod nazwą „Droga młodych w Europie” (druk nr 
21/WSP-AN/194). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania imprezy cyklicznej - 
Seminarium w Ośrodku Studiów Strategicznych we Vlotho pod nazwą „Droga 
młodych w Europie”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Wicestarosta Gryfiński - Pan Józef Ruciński.  
 

22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
uzupełnienia braków w planach finansowych wydatków budżetowych na rok 
2006 w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, ZSP w Mieszkowicach, ZSP 
Nr 1 w Chojnie (druk nr 22/WSP-AN/194). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki postanowił uzupełnić braki w planach finansowych 
wydatków budżetowych na rok 2006 w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w kwocie 4.500 zł, ZSP w Mieszkowicach w kwocie 104.659 zł, ZSP Nr 1  
w Chojnie w kwocie 14.000 zł. 
 

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie (druk nr 23/WSP-AN/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie. 
 

24. 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 
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nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz ustalenia 
Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego (druk nr 24/WSP-
AN/194). 

 
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 
nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz 
ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego. 
 

25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/230/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach  
i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć (druk 
nr 25/WSP-AN/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/230/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
sprawie zmiany uchwały Nr XIX/230/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
10 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach  
i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć. 
 

26. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych n/t niezgodności treści z ofertą z treścią SIWZ w postępowaniu 
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” (druk nr 26/WSP-AN/194). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych n/t niezgodności treści z ofertą z treścią 
SIWZ w postępowaniu pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
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budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych 
w SOS-W w Chojnie”. 

Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie przetargowe mające na celu 
wyłonienie wykonawcy na realizację zadania 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”. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu uczestniczy Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki - Pan Wacław Gołąb, Dyrektor oraz Główna Księgowa ZSP  
w Mieszkowicach oraz Dyrektor i Główna Księgowa ZSP Nr 1 w Chojnie.  

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań powyżej 

planu wydatków w jednostkach org. powiatu (druk nr 1/SK/194). 
 

Zarząd wysłuchał informacji Dyrektora oraz Głównej Księgowej ZSP  
w Mieszkowicach oraz Dyrektora i Głównej Księgowej ZSP Nr 1 w Chojnie oraz 
przeprowadził w tej sprawie dyskusję. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora ZSP w Mieszkowicach oraz Dyrektora ZSP 
Nr 1 w Chojnie do przygotowania informacji n/t sytuacji finansowej placówki 
oraz wyjaśnień na piśmie odnoszących się do pisma Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która zwraca uwagę na możliwość przekroczenia dyscypliny 
finansów publicznych. 

  Wyjaśnienia te dołączone będą do pisma do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, które zostanie przesłane do RIO niezwłocznie po 
przeprowadzeniu kontroli dokumentów finansowych przez Referat Audytu i 
Kontroli Starostwa Powiatowego.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścili Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki - Pan Wacław Gołąb, Dyrektor oraz Główna Księgowa ZSP  

w Mieszkowicach oraz Dyrektor i Główna Księgowa ZSP Nr 1 w Chojnie.  
 

2. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg informujące o przekroczeniu planu 
finansowego jednostki we wrześniu 2006 r. (druk nr 2/SK/194). 

 

Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do 
przygotowania informacji n/t sytuacji finansowej placówki oraz wyjaśnień na 
piśmie odnoszących się do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 
zwraca uwagę na możliwość przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. 

  Wyjaśnienia te dołączone będą do pisma do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, które zostanie przesłane do RIO niezwłocznie  
po przeprowadzeniu kontroli dokumentów finansowych przez Referat Audytu  
i Kontroli Starostwa Powiatowego.  
 

3. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie umorzenia postępowania 
dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 



 14

dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie (druk nr 
3/SK/194). 

 

 Zarząd zapoznał się z uchwałą RIO w sprawie umorzenia postępowania 
dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji 
przedmiotowej dla SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie 

 

4. Informacja Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o zwiększeniu 
subwencji oświatowej ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/SK/194).  

 

 Zarząd zapoznał się z informacją Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej ogólnej dla Powiatu 
Gryfińskiego. 

 

5. Informacja Skarbnika Powiatu na temat nieodprowadzenia odpisu na ZFŚS 
oraz nieterminowe składanie sprawozdań (druk nr 5/SK/194).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu na temat 
nieodprowadzenia odpisu na ZFŚS oraz nieterminowe składanie sprawozdań.  
 

6. Wniosek w/s zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie (druk nr 6/SK/194). 

 

 Zarząd z powodu środków finansowych negatywnie rozpatrzył wniosek w/s 
zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu w/s zmiany uchwały Nr 742/2006 Zarządu 
Powiatu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 
7/SK/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 742/2006 
Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 742/2006 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2006. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2006 (druk nr 8/SK/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2006. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z: 
1) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 520/2006 z dnia  

30 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi 
dotację celową z budżetu państwa ( z rezerwy celowej budżetu państwa 
cz.83, poz.12) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze: 

a) na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 200.000 zł, 
b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o 

kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań 
w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych tj. dla Domu Dziecka w Binowie.  

2. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie 
o zmianę w planie wydatków budżetowych między rozdziałem 80123 – 
Licea profilowane (zmniejszenie) a rozdziałem 80120 – Licea 
ogólnokształcące (zwiększenie) na kwotę 35.341 zł, 

3. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach 
o zmiana w planie wydatków budżetowych miedzy rozdziałem 80123 – 
Licea ogólnokształcące (zmniejszenie) a rodziłem 80130 – Szkoły zawodowe 
(zwiększenie) o kwotę 27.623 zł. 

 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa (druk nr 9/SK/194). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu Gryfinie  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa. 
 

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

Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały  
Nr XXXIX/507/2006 Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 1/SE/194). 

 

Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały  
Nr XXXIX/507/2006 Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych 
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zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do przygotowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński oraz 
rozpoczęcia procedury mającej na celu podjecie w/w uchwały.  
 

2. Skarga Pana Kiepury Tomasza na bezprawne działanie Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 2/SE/194). 

 

 Zarząd zapoznał się ze skarga Pana Kiepury Tomasza na bezprawne 
działanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie i zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich do jej rozpatrzenia.  
 

3. Skarga złożona przez Pana Woźniaka Tomasza na działalność Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 3/SE/194).  

 

Zarząd zapoznał się ze skarga Pana Woźniaka Tomasza na działalność 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie i zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich do jej rozpatrzenia. 
 

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 __________________ 
 


