
 1

Protokół nr 33/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 23 lipca 2003 r. w godzinach od 1000 do 1150 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  (lista obecności zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    
3. Zarząd przyjął protokół nr 32/II/2003  z 09 lipca 2003 r.  
 
II. PION STAROSTY 
 
1. Wniosek Aptekarzy miasta Gryfino o zmianę formy prowadzenia 

dyżurów nocnych i niedzielno-świątecznych w aptekach (druk nr 
1/SP/33). 

 
Po zapoznaniu się z argumentacją aptekarzy oraz projektem nowego 

grafiku dyżurów aptek na terenie gmin wchodzących w skład powiatu 
gryfińskiego, Zarząd odłożył podjęcie uchwały do czasu uzyskania opinii w 
tej sprawie od wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład powiatu 
gryfińskiego. 

 
2. Analiza rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ –  
    Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 2/SP/33). 

 
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i przyjął projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2002. 

 
3. Analiza rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZZOZ 

(druk nr 3/SP/33). 
 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i przyjął projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  w Gryfinie za rok 2002. 

 
4. Pismo Nordea Bank Polski S.A. wzywające Starostwo Powiatowe do 
    podjęcia kroków zmierzających do zaspokojenia roszczeń wobec  
    SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 4 /SP/33) 
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Starosta zapoznała Zarząd z treścią pisma otrzymanego od Nordea Bank 

Polski S.A. W trakcie dyskusji nad pismem, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Lidia Pięta przedstawiła Zarządowi pismo kancelarii adwokackiej 
Jarosława Smolarka działającej w imieniu Górnośląskiej Centrali 
Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o. w Zabrzu. Pismo to jest 
adresowane do Rady Powiatu w Gryfinie i wzywa do podjęcia działań w 
sprawie spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie przez organ prowadzący. 
 
III. PION WICESTAROSTY.  
 
1. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przekazanie w drodze 

darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 74/1 o pow. 6,2186 ha, 
położonej w obrębie 5 m. Gryfino (druk nr 1/WSP/33). 
 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o 

przekazanie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 74/1 o 
pow. 6,2186 ha, położonej w obrębie 5 m. Gryfino. Załatwienie sprawy 
zgodnie z wnioskiem wymaga zgody wojewody zachodniopomorskiego i 
należy do właściwości Starosty wykonującego zadania z zakresu 
administracji rządowej.    

 
2. Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Domu Dziecka w Binowie (druk nr 2/WSP/33). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – 
Dom Dziecka w Binowie, w składzie zaproponowanym w załączniku do uchwały ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w 
Binowie.  
 
 3. Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie powołania komisji 
     konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
     Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych  w    
     Trzcińsku-Zdroju (druk nr 3/WSP/33). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
 konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla osób 
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 przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku-, w składzie zaproponowanym w załączniku do uchwały ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy  
Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku-Zdroju 
  
IV. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
 
1. Informacja członka zarządu Adama Nycza na temat aktualnych zadań     

wykonywanych w referacie remontów, inwestycji i zamówień 
publicznych. 

 
Członek zarządu Adam Nycz poinformował pozostałych członków 

zarządu o remontach realizowanych w ramach zadań referatu remontów, 
inwestycji i zamówień publicznych, w szczególności – o wymianie okien i 
montażu kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych powiatu.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokolant Beata Dróżdż______________________     
 
 
 
                  Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre____________________ 

                  Członek Zarządu            - Józef Ruciński    ____________________ 

         Członek Zarządu            - Adam Nycz        ____________________ 

                     Członek Zarządu            - Danuta Bus         ____________________ 

                  Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski _________________ 
 


