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Protokół nr 16/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 19 marca 2003 r. w godzinach od 1000 do 1400 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 
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).  
2. Zarząd po zapoznaniu się z porządkiem obrad i przyjął go jednogłośnie. 
3. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 15/II/2003 z 11 marca 2003 r.  
 
I. PION WICESTAROSTY. 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia do przetargu 

nieograniczonego na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Gryfińskiego" oraz "Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Gryfińskiego"  (druk nr 1/WSP/16). 

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

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia do 
przetargu nieograniczonego na opracowanie "Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego" oraz "Planu Gospodarki Odpadami 
dla Powiatu Gryfińskiego". 
 
2. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 

zakresie ustalonym w porządku obrad V posiedzenia Komisji 
Gospodarki (druk nr 2/WSP/16). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w zakresie ustalonym w porządku obrad V posiedzenia 
Komisji Gospodarki. 
 
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Gryfinie za 2002 rok. 
 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na 2002 rok.   

 



 2

4. Informacja naczelnika Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
propozycji wykupienia pomieszczenia przez Pediatryczno - 
Internistyczny Niepubliczny ZOZ w Gryfinie.   

 
Przewodnicząca Zarządu: Proszę Państwa o opinie w tej sprawie. 
 
Pani D. Bus: Uważam, że jeżeli część długu SPZZOZ w Gryfinie możemy spłacić przez sprzedaż części mienia 
wierzycielom, to jest to jakieś wyjście i krok ku zmniejszaniu zobowiązań . Tylko czy my, jako Powiat, zgodnie 
z prawem, możemy spłacać dług ZOZ-u swoim mieniem?  
 
Wicestarosta: Prezentuję pogląd, że nie uciekniemy od problemu wyzbywania się nieruchomości na rzecz 
zobowiązań. 
 
Etatowy Członek Zarządu: Uważam, że jednym z elementów spłacania długów SPZZOZ w Gryfinie jest 
sprzedaż majątku. 
 
Pan B. Paulski: Uważam, że wyprzedaż tej nieruchomości w częściach, obniży jej wartość jako całości pod 
konkretny cel. Dopóki nie ma uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie, nie 
jest to nasz dług. Proponowałbym rozważenie możliwości wycenienia obiektów, należących do Starostwa i 
wydania obligacji samorządowych. Pozwoliłoby to nam powstrzymać proces sprzedaży tych obiektów i dotrwać 
do końca roku funkcjonowania, co jest konieczne w procesie restrukturyzacji długu. Proponowałbym też jeszcze 
raz przyjrzeć się decyzji sądu w sprawie odrzucenia wniosku o upadłość SPZZOZ w Gryfinie. Może znalazłaby 
się masa upadłościowa. 
 
Skarbnik: Obligacje spowodują tylko dodatkowe koszty, gdyż jest to drogi instrument finansowy i nie jest on 
odpowiedni do spłacania długów. Jest to instrument korzystny przy inwestowaniu. 
 
Przewodnicząca Zarządu: W ciągu najbliższego miesiąca powołamy komisję dialogu społecznego, która 
rozważy różne możliwości rozwiązania tego problemu. 
 
Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie propozycji wykupienia pomieszczenia przez 
Pediatryczno - Internistyczny Niepubliczny ZOZ w Gryfinie. Po wdrożeniu 
procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie, Zarząd przewiduje możliwość 
rozwiązań, proponowaną we wniosku, jeżeli chodzi o zaspokojenie 
wierzytelności wobec SPZZOZ w Gryfinie. Po rozpoczęciu procesu 
likwidacji, Zarząd przedstawi Radzie propozycję sprzedaży mienia Powiatu 
Gryfińskiego. W chwili obecnej nieruchomości są użytkowane przez 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W przewidzianym prawem 
trybie można w przyszłości dokonać ich sprzedaży, a w następstwie z 
zastosowaniem równouprawnienia wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie, 
rozważyć możliwość kompensaty zobowiązań.  
 
III.    PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/16). 

 
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 powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie Pani Izabeli Walczak 
na okres od 1 marca 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r. 
 
IV. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie instrukcji 

inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego   
(druk nr 1/SK/16). 

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

Zarząd podjął uchwałę w sprawie instrukcji inwentaryzacji w 
jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
2. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2002 rok (druk nr 2/SK/). 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za przyjęciem w/w sprawozdania?  
za - 5 osób, 
przeciw - 0 osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za rok 2002. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

budżetu na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003 (druk nr 3/SK/16). 

 
Podjęcie w/w uchwały Zarząd przesunął na następne posiedzenie. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

budżetu na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003 (druk nr 4/SK/16). 

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

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu na rok 2003 oraz 
zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003. 
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5. Wniosek w sprawie weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2003 r. 
dotyczący obciążeń za korzystanie z mediów przez PCK Zarząd 
Rejonowy w Gryfinie . 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie weryfikacji ksiąg 

rachunkowych w 2003 r. dotyczących obciążeń za korzystanie z mediów 
przez PCK Zarząd Rejonowy w Gryfinie.  
 
Wicestarosta: PCK jest organizacją działającą charytatywnie. Tych środków od nich już nie wyegzekwujemy. 
Proponuję umorzyć im tę kwotę. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Kto jest za umorzeniem kwoty 9.706,61 zł. Zarządowi Rejonowemu PCK w 
Gryfinie? 
za - 5 osób, 
przeciw - o osób, 
wstrzymało się od głosu - 0 osób. 
 
 Zarząd postanowił umorzyć kwotę 9.706,61 zł. Zarządowi 
Rejonowemu PCK w Gryfinie.  
 
V.     PION SEKRETARZA. 
1. Wnioski Komisji Rady do Zarządu (druk nr 1/SE/16). 

Zarząd zobowiązał Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie do zrealizowania wniosku Komisji Ochrony Cywilnej, 
Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej z dnia 21 lutego      
2003 r. w sprawie uzupełnienia braków sprzętowych do ratownictwa 
wysokościowego. 
 

Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej o przygotowanie materiału w 
sprawie analizy kosztów i dochodów wynikających z wynajmu i 
dzierżawienia pomieszczeń dla szkół niepublicznych, zostanie zrealizowany 
po uzupełnieniu materiału poglądowego przez Wydział Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki.  
 

Wniosek Komisji Gospodarki o uzupełnienie sprawozdania 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów o wykaz ilości spraw, jakie wpłynęły 
do niego z poszczególnych gmin, zostanie zrealizowany po dostarczeniu tych 
informacji przez Rzecznika.  

 
Wniosek Komisji Gospodarki, by w ciągu miesiąca zostały opracowane 

nowe zasady i tryb przyznawania środków z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, z uwzględnieniem 
terminu składania wniosków do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, przekazano Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska. 
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Zarząd zapoznał się z negatywną opinią do projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2003 (druk nr 15a/V). Komisja stoi na stanowisku, że zmniejszenie 
dochodów powiatu w części drogowej, subwencji ogólnej powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu, nie w dziale 
transport i łączność, ale w dziale administracji publicznej. Zarząd spotka 
się w przerwie sesji Rady Powiatu z Komisją Budżetową w celu wyjaśnienia 
rozbieżnych opinii w sprawie projektu w/w uchwały. 
 
2. Wniosek dotyczący składu osobowego Zespołu ds. restrukturyzacji 

służby zdrowia w Powiecie Gryfińskim oraz powierzenia Staroście 
Gryfińskiemu powołania w/w Zespołu w drodze zarządzenia. (druk nr 
2/SE/16).  

 
Przewodnicząca Zarządu: Proszę o propozycje osobowe składu Komisji ds. restrukturyzacji służby zdrowia. 
 
Pani D. Bus: Proponuję Adama Nycza, Liliannę Ochmańską, Macieja Racinowskiego i Gabrielę Kotowicz. 
 
Pan B. Paulski:  Proszę o wycofanie mnie ze składu tej Komisji. 
 
Skarbnik: Proponuję włączyć w skład Komisji przedstawicieli związków zawodowych pracowników służby 
zdrowia. 
 
Etatowy Członek Zarządu: Do składu Komisji proponuję też Alicję Wardę. 
 
Przewodnicząca Zarządu: Na dzisiejszej sesji poproszę Radnych o uzupełnienie tej propozycji składu Komisji, 
np. o Ryszarda Leskę.  
 
3. Projekt ugody przedstawionej przez Kancelarię Adwokacką 

"Wódkiewicz Sosnowski" (druk nr 3/SE/16).  
 
Zarząd zapoznał się, z propozycją złożoną przez Kancelarię Adwokacką. 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie przygotuje kompleksową opinię w sprawie 
konsekwencji wiążących się z przyjęciem jednego, lub drugiego rozwiązania 
dla SPZZOZ w Gryfinie, a w dalszej perspektywie dla Powiatu 
Gryfińskiego. 
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VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Przewodnicząca, poinformowała Zarząd, że Kancelaria Prawna Pana 

Mariana Ludkiewicza, wygrała przetarg na obsługę prawną Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie.  

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
   Protokolant   Członkowie Zarządu: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


