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 Protokół nr 66/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 czerwca 2004 r. w godzinach od 1300 do 1500 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 otworzył i prowadził Członek Zarządu –  

Józef Ruciński. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. 
(lista obecności zał. nr 1). 

2 Na wniosek Danuty Bus – Członka Zarządu pkt. 1 w PIONIE STAROSTY będzie 
rozpatrzony jako ostatni punkt porządku obrad Zarządu Powiatu.  
Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad zał. nr 2).   
  

II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy  
na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 1/WSP-AN/66). 

  
Członek Zarządu J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s powołania komisji 
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  
dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy  
na stopień nauczyciela mianowanego.   
 

2. Rozpatrzenie wniosku firmy Strabag Sp. z o.o. – wykonawcy projektu 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 41-47 Stare Czarnowo – Kołowo, 
odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” o zatwierdzenie 
podwykonawcy – firmy „REMDRÓG” Sp. z o.o. z Pyrzyc.  
(druk nr 2/WSP-AN/66). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z kompletem referencji dostarczonym przez 
podwykonawcę oraz z przedstawionym dokumentami pozytywnie 
rozpatrzył wniosek firmy Strabag Sp. z o.o. – generalnego wykonawcy 
projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-47 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” o zatwierdzenie 
podwykonawcy – firmy „REMDRÓG” Sp. z o.o. z Pyrzyc.      

Zarząd zobowiązuje przedstawiciela inwestora – Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg – pana Ryszarda Dzioka oraz służby finansowe 
do monitorowania regulowania zgodnie z terminami płatności pomiędzy 
głównym wykonawcą – firmą „Strabag” Sp. z o.o., a podwykonawcą – 
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firmą „REMDRÓG” oraz do wynikającego z umowy monitoringu 
terminowości i jakości wykonywanych robót.    
 

II. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia z budżetu powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 1/SK/66). 

 
Członek Zarządu J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia z 
budżetu powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba. 
 

Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2004 dotacji 
celowej dla SPZZOZ w Gryfinie umożliwiającej sprawne i rzetelne 
przeprowadzenie II etapu restrukturyzacji i spłaty zadłużenia SPZZOZ 
wobec pozostałych wierzycieli.     
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 2/SK/66). 

 
Członek Zarządu J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 3/SK/66). 

 
Członek Zarządu J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.   
 

4. Wniosek dot.: 
- dochodzenia należności powiatowych na drodze sądowej, 
-  odstąpienia od dochodzenia niedopłaty od faktury oraz odsetek 

ustawowych za nieterminowe regulowanie należności od pani Teresy 
Duniec – Łuksza (druk nr 4/SK/66). 

 

Odnośnie wniosku dot.  
- dochodzenia należności powiatowych na drodze sądowej, 
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- odstąpienia od dochodzenia niedopłaty od faktury oraz odsetek 
ustawowych za nieterminowe regulowanie należności od pani Teresy 
Duniec – Łuksza  

Zarząd postanowił: 
a) odstąpić od dochodzenia niedopłaty od faktury oraz odsetek ustawowych 

za nieterminowe regulowanie należności od pani Teresy Duniec – 
Łuksza, 

b) sporządzić pozwy sądowe do Sądu Rejonowego w Gryfinie  
o dochodzenie należności od następujących dłużników: 
- Dorota Drzewiecka (7 877,89 zł), 
- Danuta Szala (2 655,96), 
- Joanna Kostrzewa reprezentująca NZOZ „Chrobry” (41 358, 54 zł), 

c) co do pozostałych wierzycieli należności dochodzić na drodze 
przedsądowej. 

 

5. Omówienie 3 wersji projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego ora zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie  
(druk nr 5/SK/66). 

 

Zarząd omówił wersje projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. Wersje te zostaną 
przedstawione radnym w celu ich przedyskutowania i wyboru jednej 
wersji.   
 

IV. PION SEKRETARZA. 
1. Omówienie projektu porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

zaplanowanej na dzień 30.06.2004 r. (druk nr 1/SE/66). 
 

Zarząd omówił projekt porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
zaplanowanej na dzień 30.06.2004 r. 
 

Od tego momentu udział w posiedzeniu wzięła Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre. 
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V. PION STAROSTY. 
1. Informacja n/t sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie na dzień 31.05.2004 r. (druk nr 1/SP/66). 
 

Zarząd zapoznał się z informacją n/t sytuacji finansowej SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie na dzień 31.05.2004 r.   

 

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 _________________ 
 


