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Protokół nr 28/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 11 czerwca 2003 r. w godzinach od 1000 do 1300 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. Porządek obrad został uzupełniony w sprawach różnych o następujące zagadnienia: 

- Omówienie propozycji przejęcia przez Miasto i Gminę Gryfino na Szpital Miejski Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie wraz z zadaniem prowadzenia lecznictwa zamkniętego na terenie powiatu 
gryfińskiego. 

- Omówienie sytuacji w Domu Dziecka w Binowie.  
Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).      

3. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 27/II/2003 z 04 czerwca 2003 r.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat odpowiedzi 

wierzycieli, w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego spłaty 
zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/28). 

 
Członek Zarządu D. Bus: Mam prośbę, aby na następny Zarząd został przygotowany wykaz, tych wierzycieli 
którzy zdecydowanie odmówili podpisania porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań. W tym wykazie, który 
mamy przed sobą zawarci są ci, którzy zgodzili się lub chcą rozmawiać w tej sprawie.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Wśród wierzycieli przedstawionych w tym zestawieniu, na 
szczególną uwagę zasługuje firma „Magellan”. Firma ta poinformowała nas, że jest gotowa obniżyć wartość 
swoich zobowiązań o 30 %. Jednakże, może to nastąpić pod jednym warunkiem. Mianowicie, spłata pierwszej 
raty minimalnej wynoszącej 10% zadłużenia nastąpiła by w tym roku. Przyjęcie tej propozycji stanowiło by 
wyłom w uchwale Rady Powiatu przyjętej na poprzedniej sesji, a dotyczącej spłaty harmonogramu spłaty 
zobowiązań. W tej sprawie wypowiedzieli się nasi radcy prawni, których opinie mają państwo przed sobą.    
 
 Zarząd, na kolejnym posiedzeniu przygotuje projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie, w którym Rada Powiatu w Gryfinie udzieli delegacji 
dla Zarządu Powiatu do prowadzenia wcześniejszych rozmów                     
z wierzycielami znajdującymi się w tzw. trzeciej grupie, dla których 
realizacja zobowiązań miałaby nastąpić w 2005 r. Upoważnienie to, miałoby 
dotyczyć prowadzenia rozmów na temat ewentualnej wcześniejszej spłaty 
zobowiązań tych wierzycieli, pod warunkiem rezygnacji przez nich 
minimum ¼ zobowiązań wobec SPZZOZ.      
 Zarząd, ponadto zobowiązał p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do 
sporządzenia i przedstawienia na następne posiedzenie Zarządu, 
zestawienia kwotowo-rzeczowego wierzycieli z podziałem na tych, którzy 
zdecydowanie odrzucili możliwość zawarcia porozumienia (wraz z sumą 
kwot) i na tych, którzy wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie 
spłaty zadłużenia (wraz z sumą kwot).      
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2. Wniosek dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
zmiany dotacji celowej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk 
nr 2/SP/28). 

 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska: Termin rozliczenia się z tej dotacji został przesunięty do końca czerwca. 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Proponuję, nie rozpatrywać tego wniosku pozytywnie na dzisiejszym 
posiedzeniu. Jednocześnie proponuję zobowiązać panią dyrektor Turkiewicz do przedstawienia pełnej 
dokumentacji finansowej za wykonanie tej dokumentacji technicznej. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję odłożyć rozpatrzenie tego wniosku do 30. 06. 2003 r. i 
zająć się nim dopiero w lipcu.       
 

Zarząd, postanowił odłożyć podjęcie decyzji w sprawie wniosku 
dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie dotyczącego zmiany dotacji 
celowej dla SPZOZ Szpital Powiatowy do 2 lipca 2003 r.  
 
III. PION WICESTAROSTY.  
1. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 152/2, 
położonej w obrębie 4 m. Chojna (druk nr 1/WSP/28). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za - 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 152/2, położnej w 
obrębie 4 m. Chojna.     

 
2. Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w 

sprawie dokonania zmian w planie finansowym Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 2/WSP/28). 

 
Zarząd, zaopiniował pozytywnie wniosek dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie dokonania zmian w planie 
finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.   
 
3. Wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

wyrażenia zgody Zarządu Powiatu na przyłącze gazowe do budynku 
przy ulicy 1- Maja 15 przechodzące przez działkę 167/3 obręb nr 3 m. 
Gryfino będącą własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/WSP/28). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku naczelnika wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Powiatu na przyłącze gazowe do budynku przy ulicy 1-
Maja 15 przechodzące przez działkę 167/3 nr 3 m. Gryfino będącą własnością Powiatu Gryfińskiego ?   
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 

Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek naczelnika Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody Zarządu Powiatu na 
przyłącze gazowe do budynku przy ulicy 1- Maja 15 przechodzące przez 
działkę 167/3 obręb nr 3 m. Gryfino będącą własnością Powiatu 
Gryfińskiego.  
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Zarządu Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie o 

dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do zakończenia 
drugiego odcinak prac konserwatorskich przy wieży Kościoła 
Mariackiego w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/28). 

  
Zarząd, ze względu na brak środków finansowych na realizację wniosku 

Zarządu Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie o dofinansowanie zakupu 
materiałów niezbędnych do zakończenia drugiego odcinka prac 
konserwatorskich przy wieży Kościoła Mariackiego w Chojnie postanowił 
odrzucić w/w wniosek.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu, zachęca Zarząd Fundacji – Kościół 
Mariacki w Chojnie do złożenia wniosku o dotację do przyszłorocznego 
budżetu.        

  
V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu zlecania do 

realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, 
trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczenia 
dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań (druk nr 
1/SK/28). 

 
Przewodnicząca zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o 
udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu 
zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze 
ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, 
sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych 
zadań.      
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2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2003 (druk nr 2/SK/28). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003 dokonanej na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w 
Gryfinie, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, 
dyrektor PCPR w Gryfinie oraz Sekretarza Powiatu.   
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w układzie wykonawczym 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 3/SK/28). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003, dotyczących przesunięcia 
środków między działami Opieka Społeczna i Ochrona Zdrowia.  
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w układzie wykonawczym 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/SK/28). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 wynikającymi z realizacji zadań 
ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie ( zakup samochodu ekologiczno- 
ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, 
modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz poprawa sytemu 
odprowadzenia ścieków opadowych z dróg powiatowych). 
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Rady Powiatu nr III/26/2002 z dnia 21.12.2002 r. w sprawie 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 
2002 r. (druk nr 5/SK/28). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr III/26/2002 z dnia 21.12.2002 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 2002 r. ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu nr III/26/2002 z dnia 21.12.2002 r. w 
sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z 
upływem 2002 r.  

 
IV. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
1. Omówienie propozycji przejęcia przez Miasto i Gminę Gryfino na Szpital 

Miejski, Szpitala Powiatowego w Gryfinie wraz z zadaniem 
prowadzenia lecznictwa zamkniętego na terenie powiatu gryfińskiego. 

 
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, Zarząd o propozycji złożonej dnia 

10.06.2003 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino podczas posiedzenia 
kolegium wójtów i burmistrzów, przez pana Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Henryka Piłata przejęcia Szpitala Powiatowego wraz z realizowanymi 
zadaniami i bazą w celu przekształcenia go w Szpital Miejski w Gryfinie, dla 
którego organem założycielskim byłaby Rada Miejska w Gryfinie,                    
a właścicielem majątku gmina Gryfino. 

  
Zarząd, zobowiązał się do przygotowania dla Rady Powiatu stosownej 

uchwały w tej sprawie. Stanie się ona przedmiotem obrad na sesji                     
w dniu 25.06.2003 r. 

Zarząd, zwraca się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Henryka Piłata o potwierdzenie propozycji przejęcia Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie na Szpital Miejski w Gryfinie, na piśmie do dnia 16.06.2003 r.          
 
2. Omówienie sytuacji w Domu Dziecka w Binowie. 
 

Wicestarosta Józef Ruciński, poinformował Zarząd Powiatu o piśmie z 
Prokuratury w Szczecinie. W piśmie tym, prokurator prowadzący sprawę Domu 
Dziecka w Binowie, informuje iż przedstawił dyrektorowi Domu Dziecka w 
Binowie pani Bożenie Małeckiej zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się 
nad wychowankami Domu Dziecka w Binowie., a także wnosi ponownie o 



 6

rozważenie odsunięcia od pełnienia obowiązków służbowych dyrektora Domu 
Dziecka w Binowie pani Bożeny Małeckiej na czas postępowania karnego.  
 
3. Pismo mieszkańców ul. Owocowej w Chojnie w/s wymiany instalacji 

kanalizacyjnej w w/w ulicy.  
 
 Członek Zarządu Bronisław Sakowski poinformował o pismach 
mieszkańców w/s wymiany instalacji kanalizacyjnej w ul. Owocowej w Chojnie 
oraz Urzędu Miejskiego w Chojnie w tej sprawie.  
     

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 _________________ 


