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Protokół nr 7/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 8 stycznia 2003 r. w godzinach od 1000 do 1500 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16 D. 
 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre.. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał. nr 1).      
Pani Danuta Bus usprawiedliwiła swoje spóźnienie.  

2. Zarząd przyjął porządek obrad, przedstawiony przez Przewodniczącą. 
3. Zarząd przyjął protokół nr 6/II/2002 z 23 grudnia 2002 r.  
 
II. PION STAROSTY.  
1. Informacja Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nt. 

ustawy o ochronie informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w 
Gryfinie.  

 
Zarząd przyjął informację Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych nt. stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych i 
ustaw towarzyszących, oraz systemu szkoleń pracowników na ten temat. 
 
 W tej części posiedzenia wziął udział p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie - Pan Andrzej Bandurowski.  
 
 Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu brała udział Pani Danuta Bus. 
 
2. Wniosek p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o przyznanie z budżetu 

Powiatu dotacji celowej w kwocie 14.640 zł. dla SPZZOZ w Gryfinie 
(Druk nr 1/SE/7). 

 
p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie: W dniu 29 maja 2002 r. Rada Powiatu w Gryfinie uchwalą nr 
XXX/375/2002 przyznała kwotę 36.920 zł., która stanowić miała należność dla firmy "Kodeks" za prowadzenie 
spraw w toczącym się procesie z Wojewodą Zachodniopomorskim. W związku z faktem, że proces przed sądem 
apelacyjnym nie zakończył się, kwota dotacji w wysokości 14.640 zł. nie została wykorzystana w roku 2002. 
Proponuję tę kwotę przeznaczyć na opłacenie wynagrodzenia za apelacje i wypłacić ją po zakończeniu sprawy.  
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem w/w wniosku? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd zaakceptował wniosek o przyznanie z budżetu Powiatu 
dotacji celowej w kwocie 14.640 zł. dla SPZZOZ w Gryfinie, z 
przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Firmy Prawniczej "Kodeks", 
prowadzącej sprawę w sądzie apelacyjnym, w którym SPZZOZ w Gryfinie 
występuje w charakterze wierzyciela w stosunku do Skarbu Państwa.  
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3. Wniosek p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o przyznanie z budżetu 
Powiatu dotacji celowej w kwocie 16.000 zł. dla SPZZOZ w Gryfinie 
(Druk nr 2/SE/7). 

 
p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie: Są to środki na wynagrodzenie dla księgowej, dla p.o. Dyrektora, dla 
radcy prawnego i na drobne wydatki dodatkowe. Zatrudnienie księgowego jest niezbędne w obliczaniu ogromu 
spraw – przede wszystkim pracowniczych prowadzonych przez SPZZOZ w Gryfinie. 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora SPZZOZ w 
Gryfinie w sprawie przyznania z budżetu Powiatu dotacji celowej w kwocie 
16.000 zł. dla SPZZOZ w Gryfinie. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją organów restrukturyzacyjnych 
obejmujących następujące zadłużenia: 
- Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
- Urząd Skarbowy w Gryfinie, 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Skarbnik i p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie przygotują projekt 
uchwały Zarządu w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu pokrycia 
niezbędnych zobowiązań związanych z możliwością restrukturyzacji 
zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie.  

Skarbnik przygotuje na następne posiedzenie Zarządu informację w 
sprawie prognozy długu publicznego w 2003 roku i zdolności kredytowej 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
4. Zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie na postanowienie Sądu 

Rejonowego, który oddalił wniosek SPZZOZ w Gryfinie o ogłoszenie 
upadłości (Druk nr 3/SP/7). 

 
Zarząd zapoznał się z zażaleniem do Sądu Okręgowego w Szczecinie na 

postanowienie Sądu Rejonowego, który oddalił wniosek SPZZOZ w 
Gryfinie o ogłoszenie upadłości. 
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wyrażenie zgody na remont korytarza w pawilonie III Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie oraz wymianę wykładziny na 
antypoślizgową. Wyrażenie zgody na dokonanie modernizacji terenu 
wokół DPS w Nowym Czrnowie (Druk nr 1/WSP/7).  

 
Zarząd wyraził zgodę na remont korytarza w pawilonie III Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz wymianę wykładziny na 
antypoślizgową. Zarząd wyraził też zgodę na dokonanie modernizacji 
terenu wokół DPS w Nowym Czarnowie.  
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2. Wniosek w sprawie zmian w budżecie Niepublicznego Rodzinnego Domu 
Dziecka "AGATOS" (Druk nr 1a/WSP/7).  

 
Skarbnik: Dyrektor Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" wnioskuje o uznanie kwoty 
1.040,02 zł. w rozliczeniu dotacji za opał. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Dyrektora Rodzinnego Domu 
Dziecka "AGATOS"? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd przychylił się do wniosku Rodzinnego Domu Dziecka 
"AGATOS" w Gardnie, aby uznać kwotę 1.040,02 zł., wydatkowaną ze 
środków własnych Państwa Drabików na zakup opału, za koszt 
"AGATOSA". 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 

sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 150/2, położonej w obrębie 
nr 3 m. Gryfino, przy ul. Bolesława Chrobrego 52 (Druk nr 2/WSP/7). 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w  rozwiązania? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży w 
drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonej numerem działki 150/2, 
położonej w obrębie miasta 3 miasta Gryfino, położonej przy ul. B. 
Chrobrego 52. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 

sprawie wydzierżawienia działki nr 335/1 o pow. około 400 m2, położonej 
w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino, w drodze bezprzetargowej na 
okres 25 lat (Druk nr 3/WSP/7). 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w  rozwiązania? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w drodze 
bezprzetargowej, firmie DTM PIOMAR, części działki nr 335/1, położonej 
w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
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5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Gryfinie o umorzenie odsetek za nieterminowe 
regulowanie należności (Druk nr 4/WSP/7). 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w  rozwiązania? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd umorzył odsetki za nieterminowe regulowanie należności za 
usługi, w kwocie 351,12 zał. Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.  
 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZADU. 
1. Wniosek w sprawie wykonania robót dodatkowych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie wg załączonego protokołu 
konieczności nr 1 do umowy nr 01/06/2002 (Druk nr 1/WSP-AN/7).  

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za uznaniem za konieczne do wykonania robót dodatkowych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd uznał konieczność wykonania robót dodatkowych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie wg załączonego protokołu 
konieczności nr 1 do umowy nr 01/06/2002. 
 
2. Wniosek w sprawie desygnowania przedstawicieli do składu komisji 
konkursowych na stanowiska Dyrektorów PPP w Gryfinie i SOSW w 
Chojnie (Druk nr 2/WSP-AN/7).  
 
 Zarząd wytypował przedstawicieli organu prowadzącego do udziału 
w pracach komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na 
stanowiska dyrektorów następujących placówek:  
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie: 
- Pani Barbara Maślak, 
- Pani Danuta Bus, 
- Pan Bronisław Sakowski. 
 
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie: 
- Pani Barbara Maślak, 
- Pan Adam Nycz, 
- Pan Jan Podleśny. 
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3. Wniosek w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z 
budżetu powiatu gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym 
uprawnienia szkół publicznych (Druk nr 3/WSP-AN/7). 
 
Pani D. Bus: Proszę o przedstawienie wykazu zestawień kwot, jakie szkoły niepubliczne płacą placówkom 
publicznym, za funkcjonowanie w ich obiektach. Powinniśmy mieć wiedzę na temat partycypowania w kosztach 
i relacji między tymi kosztami, między placówkami publicznymi a niepublicznymi. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w wniosku? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
  

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu 
gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół 
publicznych. 

Na wniosek Członka Zarządu - Pani Danuty Bus, Zarząd  zobowiązał 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do przedstawienia szczegółowych 
zestawień kosztów ponoszonych przez niepubliczne szkoły 
ponadgimnazjalne, działające na terenie obiektów administrowanych przez 
poszczególne jednostki samorządu powiatowego. Zarząd zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do 
przygotowania materiałów poglądowych i informacyjnych w w/w sprawie 
na kolejne posiedzenie Zarządu. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi PZD w Gryfinie do załatwienia spraw i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg 
powiatowych (Druk nr 4/WSP-AN/7). 

 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia 
Dyrektorowi PZD w Gryfinie do załatwienia spraw i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg 
powiatowych. 
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia układu wykonawczego Powiatu 

Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej na 2003 rok (Druk nr 1/SK/7). 

 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za podjęciem w/w uchwały? 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
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 Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia układu wykonawczego 
Powiatu Gryfińskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej na 2003 rok. 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Projekt uchwały Rady powiatu w sprawie skargi na działalność 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Druk nr 1/SE/7). 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - Pan Morawski skarży się, że firma Fligel Textil 
Service spuszcza nielegalnie ścieki do kanału, w którym on hoduje ryby. Nie można powiedzieć, że PINB 
zaniechał wykonania jakichkolwiek czynności w celu wyjaśnienia tej sprawy.  Proponuję odrzucić tę skargę. 
PINB zajął się tą sprawą i na tym etapie nie ustalił żadnych nielegalnych podłączeń. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi 
na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego? Uchwała ta uznaje skargę Pana Morawskiego 
za bezzasadną. 
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na 
działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w którym to 
uznaje się skargę Pana Józefa Morawskiego za bezzasadną.  
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACYJNE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja w sprawie spotkania z Burmistrzem Miasta I Gminy 

Gryfino. 
 
Wicestarosta: Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zamiany budynku przy 
ul. Łużyckiej (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy), na budynek przy ul. I Maja 31, będący własnością Powiatu. 
Burmistrz nie jest zainteresowany zamianą tych obiektów, ale wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia 
Powiatowi, budynku przy ul. Łużyckiej na kolejne trzy lata. Obecna umowa wygasa w październiku br. Jeżeli 
PUP miałby zajmować w/w budynek dłużej niż trzy lata, Powiat będzie musiał ten budynek wykupić.  
Obecnie rozważana jest możliwość zmiany miejsca urzędowania Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
 
2. Informacja Starosty ze spotkania z Marszałkiem i Starostami 
Województwa Zschodniopomorskiego, i przedstawicielami Regionalnej 
Zachodniopomorskiej Kasy Chorych w Szczecinie. 
 
Przewodnicząca Zarząd: Wzięłam udział w tym spotkaniu razem z Panem Adamem Nyczem. Poinformowano 
nas o tym, że we wszystkich szpitalach, które nie podpisały umów z RZKCh, w ciągu trzech pierwszych 
miesięcy kontrakty będą realizowane na poziomie umów z tego roku. Od 1 kwietnia nastąpi całkowite załamanie 
tego finansowania polegające na tym, że kontrakty te będą obniżone przeciętnie o 18 %. Do tego zostaną 
doliczone pieniądze (o które ZRKCh jest pozywana w tej chwili przez szpitale do sądu z tytułu nieopłaconych 
procedur medycznych) i inflacja. Daje to ~ 34 % mniej środków na realizację kontraktów w 2003 roku. 
Starostowie wyrazili zrozumienie dla decyzji dyrektorów szpitali, którzy nie chcą podpisać kontraktów. 
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia ma zapewnić sprawiedliwe dzielenie pozostałych środków finansowych. 
Na spotkaniu podkreślono, że taki poziom finansowania to w prostej linii upadek szopitali, który pociągnie za 
sobą upadek finansów Powiatów.   
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 Po przedstawieniu w/w informacji, Zarząd zapoznał się z sytuacją finansową SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
3. Wnioski Członka Zarządu - Pani D. Bus. 

 
Pani D. Bus: Zgłosił się do mnie Pan Wojciech Małecki w sprawie terapii uzależnień od alkoholu. 

Poprosił mnie o zorganizowanie spotkania  z Panem Kędzierskim, który odpowiada za koordynowanie terapii w 
województwie i jest Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii. Czy mogę przekazać ten temat 
Koordynatorowi ds. Ochrony Zdrowia w celu zorganizowania spotkania? 
 
Przewodnicząca Zarządu: Tak, oczywiście. 
 

Pani D. Bus: Czy możemy otrzymać informacje na temat komisji, którą powołaliśmy w sprawie 
wypadku uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
 
Etatowy Członek Zarządu: Po odbyciu posiedzenia komisji, wszystkie dokumenty zwróciliśmy do szkoły. Pani 
Dyrektor  do 10 stycznia br. przekaże nam protokoły uzupełnione o inne konieczne dane. Po tym terminie 
rodzice uczennic będących ofiarami wypadku, zostaną powiadomieni o trwaniu tej procedury. W sprawę 
włączyła się prokuratura prosząc o informację ze szkoły i od nas. 
 
 Pani D.Bus: Czy możemy zapoznać się z ostatnimi ruchami kadrowymi w Starostwie? 
 
Przewodnicząca Zarządu: W związku z prośbą Naczelnika Wydziału Transportu i Komunikacji o 
przydzielenie dodatkowego pracownika, w związku z pojawieniem się nowych zadań wydziału (m.in. 
wydawania świadectw oryginalności pojazdów, stacji diagnostycznych itp.).Uznałam za stosowne przeniesienie 
jednego z pracowników do w/w wydziału. Argumentem przemawiającym za tym, że tym pracownikiem może 
być Pan Paweł Nycz - jest fakt, że dysponentem samochodu służbowego marki HONDA, jest Etatowy Członek 
Zarządu - Pan Adam Nycz. Na jego miejsce został zatrudniony nowy kierowca. Jest nim Pan Janusz Skrzypiński. 
 
4. Wniosek Pana B. Paulskiego. 
 
Pan B. Paulski: Kiedy będą podpisane umowy z gminami w sprawie utrzymania dróg powiatowych? 
 
Etatowy Członek Zarządu: Rozmawiałem już w tej sprawie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w 
Gryfinie. Umowy te będą podpisane do 25 stycznia br. 
 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
  Protokolant    Członkowie Zarządu: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


