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Protokół nr 35/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 13 sierpnia 2003 r. w godzinach od 1000 do 1230 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 34/II/2003 z 30 lipca 2003 r.  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Wręczenie nominacji członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 
 

Starosta Ewa De La Torre w obecności członków Zarządu Powiatu 
Gryfińskiego wręczyła nominacje członkom Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 
 
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany dyżurów aptek 

mieszczących się na terenie gmin wchodzących w skład powiatu 
gryfińskiego.  

 
Zarząd, w obecności przedstawicieli gryfińskich aptek – Prezes Anny 

Kuliszewskiej – Krakowiak reprezentującej Zachodniopomorską 
Okręgową Izbę Aptekarską oraz mgr farmacji Bernadety Pelczarskiej, 
omówił projekt dyżurów aptek mieszczących się na terenie gmin 
wchodzących w skład powiatu gryfińskiego. Członkowie Zarządu zapoznali 
się, także z argumentacją aptekarzy, którzy wnoszą o zniesienie dyżurów 
nocnych aptek ze względu na: 

 brak wykwalifikowanej kadry (nowe przepisy prawa 
farmaceutycznego mówią, iż apteka może być czynna tylko w 
obecności magistra farmacji), 

 obawę zagrożenia życia ze strony osób zażywających narkotyki, 
 wyłączną sprzedaż artykułów dostępnych w sklepach 

wielobranżowych oraz stacjach benzynowych.      
Przewodnicząca Zarządu, zapoznała zebranych z opiniami wójtów i 

burmistrzów dotyczącymi, uchwały Zarządu Powiatu w/s dyżurów aptek na 
terenie Powiatu Gryfińskiego (załącznik nr 1). 
 
3. Wniosek Dyrektora SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s 

przesunięcia terminu rozliczenia dotacji na budowę windy (druk nr 
1/SP/35). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję, aby przesunąć termin rozliczenia dotacji na budowę 
windy do 30.11.2003 r.  
Członek Zarządu D. Bus: Proponuję, aby pani dyrektor rozliczyła się z dotacji na budowę teraz i zwróciła 
niewykorzystaną część dotacji. Jeżeli rozliczenie będzie w porządku, będziemy mogli zdecydować czy 
przekazać pozostałą część dotacji.   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przesunięciem terminu rozliczenia dotacji na budowę 
windy przez szpital powiatowy w Gryfinie do 30.11.2003 r. ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd, wyraził zgodę na przesunięcie terminu rozliczenia dotacji    
na budowę windy przez SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie                  
do 30.11.2003 r. w związku z koniecznością zlecenia dodatkowych prac 
projektowych umożliwiających uzyskanie zgody na budowę windy.  
 
4. Wniosek Dyrektora SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s  

umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań wobec 
samorządu powiatowego (druk nr 2/SP/35). 

 
W związku z przedłużeniem terminu rozliczenia dotacji na budowę 

windy wniosek, dyrektora SPZOZ – Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s 
umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań wobec samorządu 
powiatowego staje się bezprzedmiotowy ( w chwili rozpatrywania wniosku, 
po uprzednim przesunięciu terminu rozliczenia dotacji).    
 
5. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat pisma 

Kancelarii Adwokackiej „Wódkiewicz – Sosnowski” z dnia 28 lipca 2003 
r. (druk nr 3/SP/35).   

  
Zarząd, zapoznał się z informacją p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na 

temat pisma Kancelarii Adwokackiej „Wódkiewicz – Sosnowski” z dnia 28 
lipca 2003 r. reprezentującą wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie. 
 
6. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat aktualnego 

postępowania dotyczącego spłaty wierzytelności względem Spółki 
„ZARYS” w Zabrzu (druk nr 4/SP/35). 

 
Zarząd, zapoznał się z informacją p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na 

temat aktualnego postępowania dotyczącego spłaty wierzytelności 
względem Spółki „ZARYS” w Zabrzu przez SPZZOZ. 
 
7. Informacja p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat dalszych 

deklaracji wierzycieli wyrażających wolę podpisania porozumienia w 
sprawie spłaty zadłużenia, a także wniosek o podpisanie umów tych 
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wierzycieli którzy podpisali porozumienie in blanco oraz wyznaczenie 
terminów spotkań z pozostałymi wierzycielami (druk nr 5/SP/35).   

 
Zarząd, zapoznał się z informacją p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na 

temat otrzymywanych deklaracji wierzycieli wyrażających wolę podpisania 
porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia.  

Zarząd, zobowiązał Starostę Ewę De La Torre oraz Wicestarostę Józefa 
Rucińskiego do podpisania umów z tymi wierzycielami, którzy podpisali 
porozumienie in blanco.   
        
III. PION WICESTAROSTY.  
1.  Przyjęcie projektu uchwały Radu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego 

przekazania na rzecz gminy Gryfino nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz 
z obiektami towarzyszącymi, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie, 
oznaczonej jako działka nr 162/1 o pow. 5245 m2 w obrębie 3 miasta 
Gryfino  (druk nr 1/WSP/35). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Gryfino nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz z obiektami towarzyszącymi, przy ul. Parkowej 5 w 
Gryfinie, oznaczonej jako działka nr 162/1 o pow. 5245 m2 w obrębie 3 miasta Gryfino w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Gryfino nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem 
szpitala wraz z obiektami towarzyszącymi, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie, 
oznaczonej jako działka nr 162/1 o pow. 5245 m2 w obrębie 3 miasta 
Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. 
 

W tym, momencie na wniosek Wicestarosty z porządku obrad zostały wycofane punkt 2 
(druk nr 2/WSP/35) i punkt 3 (druk nr 3/WSP/35) w pionie Wicestarosty. 
 
2.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody na rozbudowę 

szpitala o windę i wiatrołap, przebudowę wewnętrznego układu 
funkcjonalnego budynku szpitala, budowę muru oporowego oraz 
uzupełnienie nawierzchni kostką betonową w granicach działki nr 162/1 
w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Parkowej.  (druk nr 4/WSP/35). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęcie uchwały w/s wyrażenia zgody na rozbudowę 
szpitala o windę i wiatrołap, przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego budynku szpitala, budowę muru 
oporowego oraz uzupełnienie nawierzchni kostka betonową w granicach działki nr 162/1 w obrębie 3 m. Gryfino 
przy ul. Parkowej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd, podjął uchwałę w/s  wyrażenia zgody na rozbudowę szpitala 
o windę i wiatrołap, przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego 
budynku szpitala, budowę muru oporowego oraz uzupełnienie nawierzchni 
kostką betonową w granicach działki nr 162/1 w obrębie 3 m. Gryfino przy 
ul. Parkowej. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad i trybu 

przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 5/WSP/35).   

 
Przewodnicząca Zarządu: E. De La Torre; Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad i 
trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. 
 
4. Wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s 

wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych z „zadania 
kolektory słoneczne” na zadanie „wymiana stolarki okiennej na 
wykonanie nowych zadań termomodernizacyjnych w obiektach 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 6/WSP/35).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem wniosku Naczelnika Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych z zadania „kolektory 
słoneczne” na zadanie „wymiana stolarki okiennej i wykonanie nowych zadań termomodernizacyjnych w 
obiektach szkolnych Powiatu Gryfińskiego” ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na przesunięcie 
środków finansowych z zadania „kolektory słoneczne” na zadanie 
„wymiana stolarki okiennej i wykonanie nowych zadań 
termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych Powiatu Gryfińskiego”.  
  
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 
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placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2003 r. do dnia 29 
lutego 2004 r.  (druk nr 1/WSP-AN/35). 

  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r. ?   
Za – 4 osoby,  
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.   
 

Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 
dnia 1 września 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.  
 
IV. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (druk nr 1/SK/35). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 
2003 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja 
podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a 
także organów do tego uprawnionych (druk nr 2/SK/35). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności jednostek 
organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- 
ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego 
uprawnionych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności 



 6

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja 
podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także 
organów do tego uprawnionych.  
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 
3/SK/35). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,    
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
 
V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w/s pomocy i 

współudziału w organizacji Święta Wojska Polskiego organizowanego 
przez WKU (druk nr 1/SE/35). 

 
Członek Zarządu B. Sakowski: Proponuję dofinansować Święto Wojska Polskiego kwotą 1. 000 zł ze środków 
przeznaczonych na promocję powiatu. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku dotyczącego 
dofinansowania Święta Wojska Polskiego kwotą 1. 000 zł ze środków przeznaczonych na promocję powiatu ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
    

Zarząd, pozytywnie zaopiniował wniosek Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w/s pomocy i współudziału w organizacji Święta Wojska 
Polskiego i postanowił przekazać na ten cel 1.000 zł., ze środków 
przeznaczonych na promocję powiatu.     
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VI. SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI, INFORMACJE. 
1. Zapoznanie się z rezultatami konkursów na dyrektora DPS w Trzcińsku 

– Zdroju oraz na dyrektora Domu Dziecka w Binowie. 
 

Wicestarosta Józef Ruciński, zapoznał członków Zarządu z rezultatami 
konkursów na dyrektora DPS w Trzcińsku – Zdroju oraz na dyrektora 
Domu Dziecka w Binowie. Oba konkursy pozostały nierozstrzygnięte ze 
względów formalnych.   
     

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 _________________ 
 


