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Protokół nr 46/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 19 listopada 2003 r. w godzinach od 1100 do 1600 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 zaproszeni goście. (lista obecności zał. nr 1).  
2. W porządku obrad zostały dokonane następujące zmiany: 

- Pion Starosty uzupełniono o punkt 4 „Informacja n/t rezultatu negocjacji z firmą „CEFARM” będącej 
wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie”. 

- W pionie Skarbnika skreślono punkt 3  „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok” oraz punkt 5 „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003”.     

Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad zał. nr 2).    
3. Po w prowadzeniu poprawek Zarząd przyjął protokół nr 45/II/2003 z 5 listopada 2003 r. oraz zapis 

dokonany w pionie Etatowego Członka Zarządu pkt 2 „Wstępna informacja n/t sprawozdania z kontroli 
przeprowadzonej w wydziale Transportu i Komunikacji” w protokole nr 44/II/2003 z 21 października       
2003 r.  

  
II. PION STAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

funduszu założycielskiego SPZOZ  Szpital Powiatowy w Gryfinie        
(druk nr 1/SP/46).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s ustalenia funduszu założycielskiego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s ustalenia funduszu założycielskiego SPZOZ Szpital Powiatowy                
w Gryfinie.      
 
2. Informacja w/s pisma Komornika Sądowego w Gryfinie dot. zajęcia 

wierzytelności i praw wobec Powiatu Gryfińskiego i SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 2/SP/46). 

 
Zarząd przyjął informację w/s pisma Komornika Sądowego w Gryfinie 

dot. zajęcia wierzytelności i praw wobec Powiatu Gryfińskiego i SPZZOZ   
w Gryfinie z tytułu wypłat kwot niezbędnych do pokrycia ujemnego wyniku 
finansowego dłużnika za wszystkie lata działalności Zespołu Opieki 
Zdrowotnej.     

  
3. Informacja p.o. dyr. SPZZOZ w Gryfinie w/s propozycji spłaty 

zadłużenia SPZZOZ wobec spółki Broker Haus oraz firmy „Rexomed” 
(druk nr 3/SP/46). 
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 Zarząd przyjął informację p.o. dyr. SPZZOZ w Gryfinie w/s propozycji 
spłaty zadłużenia SPZZOZ wobec spółki Broker Haus oraz firmy 
„Rexomed”.  
 
4. Informacja n/t rezultatu negocjacji z firmą „CEFARM” będącej  

wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.      
 
 Starosta Ewa De La Torre poinformowała Zarząd o rezultacie 
negocjacji z firmą „CEFARM” będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.     
 W wyniku negocjacji firma „CEFARM” zobowiązała się                     
do odblokowania sprzętu medycznego będącego przedmiotem zajęcia 
komorniczego, który obecnie jest użytkowany przez szpital powiatowy         
w Gryfinie w zamian za spłatę części zadłużenia. W tej sprawie zostanie 
zaproponowany Radzie Powiatu w Gryfinie projekt uchwały, w której 
będzie określona kwota jaką należy wyasygnować z budżetu powiatu 
gryfińskiego na 2003 rok, aby spłacić zadłużenie wobec firmy „CEFARM” 
w części dotyczącej zajętego przez tę firmę majątku SPZZOZ w Gryfinie.             
 
III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody dla PKO Bank 

Polski S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie na budowę schodów 
zewnętrznych do budynku PKO BP S.A. w Gryfinie przy                     
ul. 11 – go Listopada 16d (druk nr 1/WSP/46). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia zgody dla PKO Bank 
Polski S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie na budowę schodów zewnętrznych do budynku PKO B.P. S.A.     
w Gryfinie ul. 11-Listopada 16d w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia zgody dla PKO Bank 
Polski S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie na budowę schodów 
zewnętrznych do budynku PKO BP S.A. w Gryfinie przy                     
ul. 11-Listopada 16d.        

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyrażenia zgody na rozbiórkę 

budynku przeznaczonego do wyburzenia oraz innych elementów 
budowlanych w granicach działki nr 162/1 w obrębie 3 m. Gryfino     
(druk nr 2/WSP/46).    

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s wyrażenia zgody na rozbiórkę 
budynku przeznaczonego do wyburzenia oraz innych elementów w granicach działki nr 162/1 w obrębie               
3 m. Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia zgody na rozbiórkę 

budynku przeznaczonego do wyburzenia oraz innych elementów                   
w granicach działki nr 162/1 w obrębie 3 m. Gryfino.  
 
3.Wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami                   

w/s dokonania zmian w projekcie umowy najmu z NZOZ s. c. w Gryfinie 
na pomieszczenia w budynku przy  ul. Szczecińskiej 21                     
(druk nr 3/WSP/46). 

 
 Zarząd odnośnie wniosku naczelnika wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s dokonania zmian w projekcie umowy najmu                
z NZOZ s. c. w Gryfinie na pomieszczenia w budynku przy                     
ul. Szczecińskiej 21 podjął następujące rozwiązania: 
- wyraził zgodę na zmianę zapisu w § 2 pkt.1 umowy najmu z NZOZ s. c. 

w Gryfinie na pomieszczenia w budynku przy ul. Szczecińskiej 21               
i postanowił zawrzeć umowę z NZOZ s. c. do 31.12.2006 r., 

- nie wyraził zgody na wykreślenie § 6 pkt 1,  
- zaproponował następujące brzmienie § 6 pkt 1:  

„Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy          
w przypadku przeznaczenia przez wynajmującego nieruchomości 
będącej przedmiotem najmu lub jej części do sprzedaży albo na inne 
cele, za uprzednim rocznym wypowiedzeniem, licząc od 1 stycznia roku 
następnego”.  

 
4. Wniosek naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami                  

w/s przedłużenia umów najmu na pomieszczenia biurowe w budynku 
przy ul. Sprzymierzonych 9 stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/46). 

 
 Zarząd przełożył podjęcie decyzji w/s wniosku naczelnika wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s przedłużenia umów najmu                     
na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego na kolejne posiedzenie.   
 
5. Wniosek dot. zawieszenia spłaty rat z tyt. nabycia nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu (obiekt przy ul. B. Chrobrego 52)               
na okres do 31.03.2007 r., w zamian za rezygnację z wierzytelności 
SPZZOZ w Gryfinie wobec Pani Joanny Kostrzewy w kwocie 8376,10 zł 
(druk nr 5/WSP/46).  

 
 Odnośnie wniosku dot. zawieszenia spłaty rat z tyt. nabycia 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu (obiekt przy ul. B. Chrobrego 
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52) na okres do 31.03.2007 r., w zamian za rezygnację z wierzytelności 
SPZZOZ w Gryfinie wobec Pani Joanny Kostrzewy w kwocie 8376,10 zł 
podjął następujące rozstrzygnięcia: 
- nie wyraził zgody na zawieszenie spłaty rat z tyt. nabycia nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu (obiekt przy ul. B. Chrobrego 52)              
na okres do 31.03.2007 r., 

- zaproponować cesję wierzytelności SPZZOZ wobec pani Joanny 
Kostrzewy na Powiat Gryfiński. 

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s nieodpłatnego przekazania            

w użyczenie części nieruchomości oznaczonej nr działki 150/7 na rzecz 
Gminy Mieszkowice, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego        
(druk nr 6/WSP/46). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w/s nieodpłatnego przekazania            
w użyczenie części nieruchomości oznaczonej nr działki 150/7 na rzecz Gminy Mieszkowice, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w/s nieodpłatnego przekazania            
w użyczenie części nieruchomości oznaczonej nr działki 150/7 na rzecz 
Gminy Mieszkowice, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.   
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s obciążenia 

nieruchomości, przy ul. Techników 1 w Mieszkowicach, będącej 
własnością Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie ZSP                     
w Mieszkowicach, służebnością gruntową dojazdu i dojścia                    
(druk nr 7/WSP/46).     

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s obciążenia nieruchomości, przy ul. Techników 1 w Mieszkowicach, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego, w trwałym zarządzie ZSP w Mieszkowicach, służebnością gruntową dojazdu i dojścia                     
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.              
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie                     
w/s obciążenia nieruchomości, przy ul. Techników 1 w Mieszkowicach, 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie ZSP                     
w Mieszkowicach, służebnością gruntową dojazdu i dojścia.                     
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia 

środków finansowych PFRON na zadania realizowane w 2003 r. (druk 
nr 8/WSP/46). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zwiększenia środków finansowych PFRON na zadania realizowane w 2003 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.              
 
 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie                     
w/s zwiększenia środków finansowych PFRON na zadania realizowane          
w 2003 r. 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek w/s wyrażenia zgody na roboty dodatkowe dot. wymiany 

pokrycia dachu wraz z dociepleniem budynku internatu ZSP Nr 2            
w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/46).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w/s wyrażenia 
zgody na roboty dodatkowe dot. wymiany pokrycia dachu wraz z dociepleniem budynku internatu ZSP Nr 2            
w Gryfinie oraz wydłużeniem terminu wykonania w/w robót do 31.12.2003 r. ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w/s wyrażenia zgody na roboty 
dodatkowe dot. wymiany pokrycia dachu wraz z dociepleniem budynku 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie wraz z wydłużeniem terminu wykonania 
w/w robót do 31.12.2003 r. 
 
2. Wniosek dot. wykonania wtórników dla SOS-W w Chojnie i DPS              

w Moryniu, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej        
na zamontowanie kolektorów słonecznych w tych jednostkach                
(druk nr 2/WSP-AN/46).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku dot. wykonania 
wtórników dla SOS-W w Chojnie i DPS w Moryniu, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej        
na zamontowanie kolektorów słonecznych w tych jednostkach ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. wykonania wtórników         
dla SOS-W w Chojnie i DPS w Moryniu, niezbędnych do sporządzenia 
dokumentacji projektowej na zamontowanie kolektorów słonecznych           
w tych jednostkach.  
 
3. Wniosek w/s zwiększenia planów wydatków budżetowych z tytułu 

wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych 
wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych (druk nr 3/WSP-
AN/46).  
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Odnośnie wniosku w/s zwiększenia planów wydatków budżetowych           
z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od tych 
wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych podjął następujące 
rozstrzygnięcia: 
- przeznaczyć kwotę 80.300 zł w ramach subwencji oświatowej na wydatki 

budżetowe z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych do końca br. dla szkół 
publicznych (licea ogólnokształcące – 52.510 zł, szkoły zawodowe          
27.790 zł), 

- decyzja dot. braków finansowych szkół i placówek oświatowych z tytułu 
wydatków na wynagrodzenia osobowych pracowników i pochodnych         
od tych wynagrodzeń wynosząca ogółem 634.852 zł zostanie podjęta                
na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.   

 
V.PION SKARBNIKA   
1. Wniosek w/s umowy ugody przedsądowej z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 1/SK/46).  
 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy ugody przedsądowej              
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 
Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie na zwrot 50% odsetek,                 
tj. 4.834,10 zł.   

     
2. Wniosek w/s zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Chojnie (druk nr 2/SK/46).    
 

Zarząd postanowił przełożyć podjęcie decyzji w/s wniosku                     
dot. zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1             
w Chojnie na kolejne posiedzenie.   
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na 2003 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok (druk nr 3/SK/46). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest podjęciem uchwały w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na 2003 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok          
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na 2003 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok. Zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego dokonuje się zgodnie z: 
1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym 

powiatowi dotację celową w dziale – Oświata i wychowanie o kwotę       
157 zł, 
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2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym 
powiatowi dotację celową w dziale – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 
336.596 zł, 

3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym 
powiatowi dotację celową w dziale – Działalność usługowa, rozdział – 
Nadzór budowlany o kwotę 12587 zł, 

4. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2                 
w Gryfinie o przeniesienie wydatków między rozdziałami.   

 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek dot. sfinansowania wydatków związanych z zabezpieczeniem 

wejścia głównego do budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie oraz 
części budynku zajmowanej przez filię Sądu Grodzkiego poprzez 
zamontowanie systemu alarmowego (zdemontowanego z budynku przy 
ul. 1 Maja 31 w Gryfinie) (druk nr 1/SE/46).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dot. sfinansowania wydatków 

związanych z zabezpieczeniem wejścia głównego do budynku przy               
ul. Dworcowej 1 w Chojnie oraz części budynku zajmowanej przez filię 
Sądu Grodzkiego poprzez zamontowanie systemu alarmowego 
(zdemontowanego z budynku przy ul. 1 Maja 31 w Gryfinie).   
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja Starosty Gryfińskiego n/t relokacji Wojewódzkiej Biblioteki 

Pedagogicznej – filia w Chojnie do budynku przy ul. Dworcowej 1           
w Chojnie będącego własnością Powiatu Gryfińskiego. 

 
Starosta poinformowała członków Zarządu o rozmowach                     

z wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Kazimierzem 
Nowickim. Na spotkaniu tym,  zostały uzgodnione następujące sprawy dot.  
relokacji Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – filia w Chojnie             
do budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie będącego własnością Powiatu 
Gryfińskiego: 
- zostanie podpisana umowa na wynajem pomieszczeń w budynku przy   

ul. Dworcowej 1 w Chojnie, w którym będzie mieścić się filia 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Szczecinie, 

- najemcy zostaną zwolnieni z opłat za czynsz na okres zagospodarowania 
pomieszczeń, 

- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Szczecinie złoży ofertę dot. 
przejęcia zadań prowadzenia Biblioteki Powiatowej przez Wojewódzką 
Bibliotekę Pedagogiczną – filie w Chojnie i Gryfinie.      
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2. Informacja Etatowego Członka Zarządu Adama Nycza dot. sprawy 
serwisowania nowooddanych do użytku kotłowni w palcówkach 
powiatowych.    

 
Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz – poinformował członków 

Zarządu o piśmie, w którym zgodnie z postanowieniem sądowym                     
z 28.10.2003 r. została ogłoszona upadłość firmy „EKOREM” z Włocławka, 
wykonawcy zadania pn. „Modernizacji kotłowni węglowych na ekologiczne 
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego”. W związku z tym, 
aby nie stracić gwarancji na nowooddane kotłownie istnieje potrzeba 
wyboru wykonawcy, który będzie serwisantem tychże kotłowni.  

Zarząd upoważnił inspektora ds. remontów Józefa Siwka                    
do prowadzenia rozmów z firmą „MAX-GAS” z Gorzowa Wielkopolskiego 
w/s serwisu w br. nowooddanych kotłowni w placówkach powiatowych.       
 
 

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 _________________ 
 


