
Protokół nr 8/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 11 stycznia 2007 r. od 800 do 1515 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 otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu  

– Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - załącznik nr 2). 
 

1. Omówienie zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym.  
 

Zarząd omówił zmiany organizacyjne w Starostwie Powiatowym. Zarząd 
omówił projekt nowego regulaminu organizacyjnego. 

Zarząd postanowił przyjął projekt uchwały rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego na kolejne posiedzenie.  
 

2. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wypracowania stanowiska dot. 
harmonogramu działań mającego na celu złożenie wniosku o pożyczkę z 
budżetu państwa na obsługę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie-w likwidacji 
(druk nr 1/8). 

 

Zarząd przełożył rozpatrzenie wniosku Skarbnika Powiatu w/s 
wypracowania stanowiska dot. harmonogramu działań mającego na celu 
złożenie wniosku o pożyczkę z budżetu państwa na obsługę zobowiązań 
SPZZOZ w Gryfinie-w likwidacji na kolejne posiedzenie.  
 

3. Wizyta w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz spotkanie  
z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz Prezesem Intermed 
Sp. z o.o.  

 

Zarząd w obecności radnych złożył wizytę w SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. Zarząd wysłuchał informacji Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie na temat wysokości kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na świadczenie usług medycznych na rok 2007, który jest w wysokości 
4 974 225,00 zł.  

Zarząd omówił w obecności Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o.  
w Nowogardzie Pana Jacka Kargula możliwości dalszego procesu 
restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu komisji do 
przeprowadzenia inwentaryzacji mienia trwałego i ruchomego w SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie, który będzie stanowił załącznik do specyfikacji na 
dzierżawę „szpitala powiatowego”. Komisja została powołana w skaldzie: 

1. Jarosław Witeńko - przewodniczący komisji, 
2. Rafała Wołosiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
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3. Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych,  

4. osoba z wydziału Architektury i Budownictwa, 
5. dwie osoby wskazane przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie,  
Zarząd uznał, że kontrola winna się odbyć w terminie od 15.01.2007 r.  

do 29.01.2007 r.  
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie w sprawie podwyżki uposażenia.  
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 2/8). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w projektu uchwały po przygotowaniu 
przez PCPR w Gryfinie tabel przedstawiających dotychczasowe wynagrodzenie 
zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

5. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekazania 
zadań dotyczących utrzymania dróg powiatowych na ternie miast i gmina 
wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego.  

 

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
przekazania zadań dotyczących utrzymania dróg powiatowych na ternie miast  
i gmina wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego oraz naniósł do ich treści 
poprawki.  

Zarząd postanowił przyjąć przedmiotowe uchwały na kolejnym 
posiedzeniu.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokolant Marcin Wegner__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 


