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Protokół nr 86/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 listopada 2004 r. w godzinach od 1830 do 2000 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 – Przewodnicząca Zarządu – Ewa De 

La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. (lista 
obecności – zał. nr 1).  

2. Tak zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
   

II.  PION STAROSTY 
1. Omówienie projektu porozumienia pomiędzy SPZZOZ w Gryfinie  

a Nordea Bank Polska S.A. w sprawie spłaty zadłużenia (druk nr 1/SP/86). 
 

Skarbnik Powiatu Pani Lilianna Ochmańska przypomniała obecnym,  
że zostały wysłane wszystkim bankom w Polsce, emitującym obligacje zaproszenia do 
złożenia ofert. Takie zaproszenie otrzymał również Nordea Bank Polska S.A. Bank ten 
odpowiadając na zaproszenie poinformował, że warunkiem złożenia oferty jest spłata 
wierzytelności w dwóch ratach I – do końca roku 2004, zaś druga w 2005 r. 
Równocześnie zaznaczyli, że gdyby wygrali ten konkurs ofert to wierzytelność 
względem nich została by spłacona w pierwszej kolejności.           
     W związku z tym, że specyfikacja, którą przygotowaliśmy nie zawiera warunków 
przystąpienia do składania ofert padła propozycja, aby przed złożeniem przez nich 
oferty, podpisać porozumienie. Wynikało by z niego, że w momencie wygrania przez 
ten bank konkursu ofert, wierzytelność względem nich byłaby spłacona w pierwszej 
kolejności.  

Skarbnik Powiatu przypomniała, że termin składania ofert na emisję obligacji 
upływa jutro tj. 30.11.2004 r. 

Pan Andrzej Bandurowski – dyrektor SPZZOZ w Gryfinie podkreślił, że rozmowy 
z Nordea Bank Polska S.A. w sprawie podpisania porozumienia trwały bardzo długo. 
Bank ten w czasie rozmów zrezygnował z 15 % odsetek i zdeklarował wykupienie 
obligacji, jeżeli nie znajdzie inwestorów na ich wykup. Emisja obligacji jest bardzo 
pilna, gdyż podpisane jest bardzo dużo porozumień.   
     Przewodnicząca Zarządu spytała dyrektora SPZZOZ w Gryfinie jakie są skutki 
prawne tego, że jeden z wierzycieli, który jest w kolejnej w grupie, po pracownikach, 
zostanie zaspokojony w całości zanim zaspokoimy pracowników.  

Dyrektor SPZZOZ odpowiadając na pytanie stwierdził, że nie jest to do końca 
zgodne z kolejnością zaspokajania wierzycieli. Zaznaczył jednak, że wtedy kiedy 
zawierane jest porozumienie to brane są pod uwagę szczególne okoliczności.  

Przewodnicząca Zarządu uznała, że jest to niepokojące. Gdyby tak się stało, że 
Nordea Bank Polska S.A. został by zaspokojony w całości, to od razu inne firmy 
skupujące długi domagały by się potraktowania w ich taki sam sposób.  

Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz stwierdził, że zapis w ust. 1 pkt. a)  
§ 2 porozumienia w tym brzmieniu nie może być zawarty. Zapis ten rodzi wątpliwość 
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z tego względu, że ktoś może zarzucić władzom powiatu nie uczciwe rozstrzygnięcie 
konkursu ofert na emisje obligacji.  

Dyrektor SPZZOZ powiedział, że wątpliwości budzi również zapis  
w § 2 ust. 3 porozumienia.  

Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre zaproponowała, aby przeprowadzić 
rozmowę z Nordea Bank Polska z przedstawieniem następujących propozycji: 

- Zarząd oczekuje uczestnictwa w konkursie ofert na emisję obligacji.  
W przypadku wygrania konkursu ofert i I emisji obligacji w grudniu, Zarząd 
deklaruje spłatę I raty wierzytelności do końca grudnia 2004 r.,  

- Przesunięcie spłaty drugiej raty wierzytelności najwcześniej do końca III kwartału 
przyszłego roku, pierwsza rata bez zmian czyli do końca roku 2004, 

- Wykreślenie ust. 3 w § 2 porozumienia, 
- Wyrażenie zgody na rezygnację przez wierzyciela tylko 15% odsetek  

od kwoty głównej.  
Wicestarosta – Józef Ruciński zaproponował, aby porozumienie podpisali wszyscy 

członkowie Zarządu Powiatu.  
 

Zarząd po dyskusji, upoważnił dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Nordea Bank Polska S.A.  
z siedzibą w Gdyni w trakcie, której zostaną przedstawione następujące 
propozycje warunkujące podpisanie porozumienia: 

- Wykreślenie ust. 3 w § 2 porozumienia, 
- Wyrażenie zgody na rezygnację przez wierzyciela tylko 15% odsetek  

od kwoty głównej, 
- Przesunięcie spłaty drugiej raty wierzytelności najwcześniej do końca III 

kwartału przyszłego roku, pierwsza rata bez zmian czyli do końca 2004 r.,   
- Zarząd oczekuje uczestnictwa w konkursie ofert na emisję obligacji.  

W przypadku wygrania konkursu ofert i I emisji obligacji w grudniu, 
Zarząd deklaruje spłatę I raty wierzytelności do końca grudnia 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   _________________ 


