
 1

Protokół nr 31/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 01 lipca 2003 r. w godzinach od 1400 do 1730 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).      
3. Zarząd przełożył przyjęcie protokołu nr 30/II/2003 z 16 czerwca 2003 r. na kolejne posiedzenie Zarządu.   
 
II. PION STAROSTY. 
1. Zapoznanie się z pismem z Prokuratury Rejonowej w Gryfinie (druk nr 

1/SP/31). 
 

Zarząd, zapoznał się z odpowiedzią Prokuratury Rejonowej w Gryfinie 
na zapytanie Zarządu Powiatu w Gryfinie dot. przebiegu postępowania 
przygotowawczego przeciwko byłym pracownikom SPZZOZ w Gryfinie 
w/s nadużycia uprawnień oraz nieprawidłowego zatwierdzania i 
księgowania rachunków, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. 

W związku z informacją zawartą w piśmie, że Prokuratura Rejonowa w 
Gryfinie planuje w najbliższym czasie podjęcie działań zmierzających do 
podjęcia i kontynuowania śledztwa Zarząd, postanowił zobowiązać Starostę 
do wysłania ponownego zapytania do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, 
czy w związku z zawartymi w piśmie informacjami śledztwo zostało 
podjęte.  

Zarząd, zobowiązał do przygotowania pisma w tej sprawie p.o. 
dyrektora SPZZOZ w Gryfinie pana Andrzeja Bandurowskiego.    
 
2. Pismo dotyczące wezwania do zapłaty przez wierzyciela Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 
2/SP/31). 
 
Zarząd, zapoznał się z pismem dotyczącym wezwania do zapłaty przez 

wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie.    
Zarząd, przyjął projekt odpowiedzi na wezwanie do zapłaty przez 

wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie jakim jest firma „Gryfmed-Serwis”.  
 
3. Wniosek p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s dofinansowania z 

rezerwy ogólnej wydatków związanych z prowadzeniem administracji 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 3/SP/31). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie w/s dofinansowania z rezerwy ogólnej wydatków związanych z prowadzeniem 
administracji SPZZOZ w Gryfinie w kwocie 16.800 zł ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób  

 
Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek p.o. Dyrektora SPZZOZ w 

Gryfinie w/s dofinansowania z rezerwy ogólnej wydatków związanych z 
prowadzeniem administracji SPZZOZ w Gryfinie w kwocie 16.800 zł.  
 
4. Pismo p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat dalszych deklaracji 

wierzycieli, dotyczące wyrażenia woli podpisania porozumienia w 
sprawie spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 4/SP/31). 

 
Zarząd, zapoznał się pismem p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na 

temat dalszych deklaracji wierzycieli, dotyczące wyrażenia woli podpisania 
porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie.  

Zarząd, postanowił wyznaczyć termin spotkania z wierzycielami na 
16.07.2003 r. godz. 1000, 1130, 1230. 
 
5. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s zmiany 

dotacji celowej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
5/SP/31). 

 
Zarząd, nie wyraził zgody na zmianę przeznaczenia kwoty 45.613,49 zł z 

dotacji w wysokości 95.991,50 zł udzielonej SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie, która została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji 
technicznej windy.  

Zarząd, na podstawie przedstawionych przez dyrektora kserokopii 
faktur uznaje, że kwota 50.378,01 zł została wydatkowana na 
przygotowanie dokumentacji technicznej windy dla SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.  

Zarząd stwierdził, że pozostała kwota z dotacji może być przeznaczona 
jedynie na prowadzenie inwestycji pod nazwą „Budowa windy osobowo – 
towarowej dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.  

W momencie rozpoczęcia inwestycji, SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie może ponownie się ubiegać o przyznanie pozostałej kwoty dotacji.  
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

przez Radę Powiatu Gryfińskiego krytycznego stanowiska w sprawie 
aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz zasad kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (druk nr 
6/SP/31). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s wyrażenia przez Radę Powiatu Gryfińskiego stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia 
oraz zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
wyrażenia przez Radę Powiatu Gryfińskiego krytycznego stanowiska w 
sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz zasad kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  
    
III. PION WICESTAROSTY.  
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

wyrażenia zgody Zarządu Powiatu na projektowaną trasę kabla 
zasilającego i usytuowanie urządzeń (złączy kablowych) 
przechodzących przez działkę nr 335/1 obręb Daleszewo, gm. Gryfino 
będącą własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/WSP/31). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody Zarządu Powiatu na projektowaną trasę kabla zasilającego i 
usytuowanie urządzeń (złączy kablowych) przechodzących przez działkę nr 335/1 obręb Daleszewo, gm. 
Gryfino będącą własnością Powiatu Gryfińskiego ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody Zarządu Powiatu na projektowaną 
trasę kabla zasilającego i usytuowanie urządzeń (złączy kablowych) 
przechodzących przez działkę nr 335/1 obręb Daleszewo, gm. Gryfino 
będącą własnością Powiatu Gryfińskiego.  

   
2. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

dofinansowania prac konserwatorskich obiektów zabytkowych (druk nr 
2/WSP/31). 

 
Zarząd, przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami dot. dofinansowania prac konserwatorskich obiektów 
zabytkowych i polecił przekazanie tej informacji (dotyczącej możliwości 
dofinansowania remontów obiektów zabytkowych ze źródeł 
pozabudżetowych) – wszystkim zainteresowanym. 

 
3. Wniosek dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na 

remont nawierzchni, modernizację terenu Domu Pomocy Społecznej w 
Nowym Czarnowie (druk nr 3/WSP/31). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie w/s wyrażenia zgody na remont nawierzchni, modernizację terenu Domu Pomocy Społecznej w 
Nowym Czarnowie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 Zarząd, przyjął wniosek dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s 
wyrażenia zgody na remont nawierzchni, modernizację terenu Domu 
Pomocy Społecznej.  
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania składów komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
na nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 1/WSP-AN/31). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczycieli 
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie powołania składów komisji 
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
 
2. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s remontów 

cząstkowych dróg powiatowych, które na podstawie umowy są na 
utrzymaniu gmin (druk nr 2/WSP-AN/31).  

 
Zarząd, po zapoznaniu się z odpowiedzią udzieloną, na wniosek 

Zarządu, przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Ryszarda Dzioka 
w/s wykonywania remontów cząstkowych na ulicach znajdujących się w 
obrębie miast i gmin, a objętych w zakresie finansowania ich utrzymania 
porozumieniami zawartymi z gminami, uznał ja za niewystarczającą i 
zobowiązał dyrektora do uzupełnienia jej oraz do udzielenia odpowiedzi na 
następujące pytania: 

1. Co oznacza stwierdzenie, że cyt. „sprawę utrzymania dróg w Gryfinie, 
gdzie uznaliśmy, że gmina nie ma obowiązku wykonania robót o 
wartości większej niż otrzymane środki potraktowaliśmy podobnie 
jak wszystkie inne sprawy z zakresu utrzymania dróg?. W związku  z 
tym, na jakiej podstawie bez rozliczenia dotacji pan dyrektor 
stwierdza, że gmina nie ma obowiązku wykonania robót, skoro 
otrzymane środki nie zostały jeszcze rozliczone, a zasadność ich 
wydatkowania nie została poddana ocenie? 
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2. Co oznacza stwierdzenie, że cyt. „różnicowanie środków czynnikiem 
stanu technicznego, a nie subwencją drogową, jaką otrzymuje powiat 
mogłoby rodzić podejrzenia o niesprawiedliwym traktowaniu 
poszczególnych miast, co rodziłoby poważne problemy przy 
podpisywaniu porozumień”(dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
jest autorem tekstu porozumień, które podlegały dwustronnym 
negocjacjom?. Na jakiej podstawie pan dyrektor ocenia, że ich 
realizacja mogłaby rodzić podejrzenia o niesprawiedliwe traktowanie 
poszczególnych miast?  

3.  Czy realizacja remontów cząstkowych na drogach objętych 
porozumieniem odbyła się po uprzednich uzgodnieniach i podpisaniu 
aneksów do porozumienia? 

4. Czy realizacja remontów cząstkowych została przeprowadzona w 
oparciu o procedurę zamówień publicznych? 

5. Czy porozumienia zawarte z poszczególnymi gminami różnią się, co 
do zakresu wzajemnych zobowiązań stron oraz zadań w związku z 
zawartym porozumieniem?  

6. Czy umowy mają charakter standardowy, a zróżnicowana jest tylko 
kwota, czy różnią się w ustaleniach? 

 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 1/SK/31). 

 
Przewodnicząca zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 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 na rok 
2003, związaną ze zwiększeniem dotacji ogólnej przyznanej przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego (gospodarka mieszkaniowa i opieka 
społeczna). 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 2/SK/31). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003, dokonaną na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w 

budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 3/SK/31). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003 ?   
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2003, którą dokonuje się w związku z niedoborami finansowymi w 
Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.  
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Burmistrza Mieszkowic o dofinansowanie „Mieszkowickich Dni 

Kultury i Przyjaźni 2003” (druk nr 1/SE/31). 
 

Ze względu na brak zaplanowanych środków w tegorocznym budżecie 
na wyżej wymieniony cel, Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek 
Burmistrza Mieszkowic o dofinansowanie „Mieszkowickich Dni Kultury i 
Przyjaźni 2003”.  

Jednocześnie, Zarząd Powiatu zachęca władze gminy do złożenia 
wniosku do przyszłorocznego budżetu powiatu tak, aby można było 
wcześniej zaplanować środki na ten cel, a organizatorzy mieli pewność 
dofinansowania w oparciu o zaplanowane środki. Zasady przyznawania 
dotacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu do uchwalenia.  
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
1. Omówienie sytuacji w Domu Dziecka w Binowie. 
 

Wicestarosta Józef Ruciński zapoznał Zarząd Powiatu, z rezygnacją 
pani Bożeny Małeckiej z funkcji dyrektora Domu Dziecka w Binowie, z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Po 
konsultacji telefonicznej, w czasie trwania posiedzenia Zarządu pani 
Bożena Małecka wyraziła zgodę, na upublicznienie złożonej przez nią 
rezygnacji w trakcie sesji Rady Powiatu w Gryfinie dnia 02.07.2003 r.  

W związku z koniecznością, dokonania oficjalnego przekazania 
obowiązków osobie, która będzie pełnić obowiązki dyrektora do dnia 
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wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu (06.08.2003r.) Zarząd, 
postanawia zobowiązać panią Bożenę Małecką do przekazania, do dnia 
07.07.2003 r. protokolarnie wszystkich dokumentów oraz obowiązków 
osobie, której Zarząd powierzy na czas określony funkcję dyrektora.  

W okresie wypowiedzenia Zarząd Powiatu, zwalnia panią Bożenę 
Małecką od 08.07.2003 r. do 30.09.2003 r. z obowiązku świadczenia pracy z 
zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jednocześnie przyjmując zgodnie z 
jej wnioskiem, że okres wypowiedzenia biegnie od dnia 01.07.2003 r. (pismo 
z dnia 30.06.2003 r. w załączeniu). 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania Dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej –Dom Dziecka w Binowie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania dyrektora 
placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka w Binowie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd, podjął uchwałę w sprawie odwołania dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka w Binowie. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka w Binowie. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania pełniącego 
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka w Binowie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, podjął uchwałę w sprawie powołania pełniącego obowiązki 
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka w Binowie 
w osobie pani Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej.  
 

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 _________________ 


