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Protokół nr 91/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 1200 do 1340 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. Porządek obrad został uzupełniony w PIONIE SEKRETARZA o pkt 3 „Podjęcie uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przygotowania wniosku „Budowa i rozwój 
społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego”. Zaproponowany 
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  

 

II. PION STAROSTY. 

1. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w/s przekazania dotacji na 
budowę windy w szpitalu powiatowym w Gryfinie (druk nr 1/SP/91). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w/s 
przekazania dotacji na budowę windy w szpitalu powiatowym w Gryfinie. 
Starosta – Ewa De La Torre, stwierdziła, że jeszcze raz odbędzie rozmowę z 
Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino – H. Piłatem w sprawie przekazania 
dotacji na budowę windy w szpitalu powiatowym w Gryfinie. Poprosiła, aby 
członkowie zarządu wypowiedzieli się co do dalszych kroków w razie 
odmowy przekazania dotacji. W toku dyskusji padły dwie propozycje:  
1. A. Nycza, dotycząca nie podpisywania umowy z wojewodą 

zachodniopomorskim o dofinansowanie projektu dopóki kwota 600.000 
zł nie zostanie przekazany powiatowi przez przez Gimnę Gryfino jako 
wkład własny, 

2. D. Bus zaporoponowała zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 
równą dotacji i ubieganie się o tę kwotę ponownie od 1 stycznia 2005 r. 
Skarbnik Powiatu L. Ochmańska stwierdziła, że zwiększenie deficytu nie 

jest możliwe.  
W związku z tym, Zarząd ustalił, że jeżeli Burmistrz Miasta i Gminy 

Gryfino nie przekaże dotacji umowa z wojewodą zachodniopomorskim nie 
zostanie podpisana, co będzie się wiązało z nierealizowaniem projektu  
pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie – Budowa windy”  
w ramach priorytetu 3. Rozwój Lokalny. 
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2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące wezwania Zarządu 
Powiatu w Gryfinie do zapłaty kwoty 125.475,21 zł tytułem wyrównania 
szkody poniesionej przez spółkę „Magellan” (druk nr 2/SP/91). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie, dotyczące 
wezwania Zarządu Powiatu w Gryfinie do zapłaty kwoty 125.475,21 zł 
tytułem wyrównania szkody poniesionej przez spółkę „Magellan”. Zarząd 
uznał, iż niezbędnym jest rozpoczęcie spłaty pozostałych wierzycieli 
SPZZOZ po zaspokojeniu wierzytelności pracowniczych.  

Zarząd pozytywnie zaopiniował pismo, które stanowi odpowiedź na 
wyżej wymienione pismo. Stwierdza się w nim, że powołanie się wierzyciela 
na naruszenie przez powiat gryfiński art. 60 ust. 3 i 4 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej jest nieuzasadnione. Argumentując to Zarząd stwierdza, 
że czynności zmierzające do uregulowania zobowiązań SPZZOZ są 
konsekwentnie podejmowane od kilku lat. (dokonano restrukturyzacji 
należności publicznoprawnych, wystąpiono i podpisano porozumienia na 
spłatę wierzytelności). Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę emisji 
obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań 
SPZZOZ, zaś sam SPZZOZ prowadzi nadal działalność statutową. 
Możliwości zaciągnięcia kolejnych zobowiązań finansowych przez powiat są 
ograniczone ze względów formalno-prawnych – także z powodu opinii RIO.  
 

3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące wezwania Zarządu 
Powiatu w Gryfinie do zapłaty kwoty będącej zobowiązaniem SPZZOZ 
wobec Spółki Jatex-Finanse (druk nr 3/SP/91). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące 
wezwania Starostwa Powiatowego w Gryfinie do zapłaty kwoty będącej 
zobowiązaniem SPZZOZ wobec spółki Jatex-Finanse. Zarząd pozytywnie 
zaopiniował pismo będące odpowiedzią na w/w pismo uznając, że jest 
prawnie nieuzasadnione żądanie takiej zapłaty. Argumentując 
nieuzasadnienie żądania zapłaty Zarząd stwierdził, że brak jest podstaw do 
likwidacji SPZZOZ, gdyż prowadzi on działalność statutową, a z 
wierzycielami są zawierane na takich samych zasadach porozumienia 
dotyczące spłaty zadłużenia. 
 

III.PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków 

finansowych PFRON pomiędzy zadaniami (druk nr 1/WSP/91). 
 

Przewodniczącza Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciwko – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pomiędzy 
zadaniami.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 21/34 położonej w 
obrębie 4 m. Gryfino przy ul. 9 Maja 8 (była przychodnia nr 2 – Górny 
Taras), stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/91).  

 

Przewodniczącza Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 21/34 położonej w obrębie 4 m. Gryfino przy ul. 9 Maja 8 
(była przychodnia nr 2 – Górny Taras), stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciwko – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie sprzedaży 
nieruchomości oznaczonej nr działki 21/34 położonej w obrębie 4 m. 
Gryfino przy ul. 9 Maja 8 (była przychodnia Nr 2 – Górny Taras), 
stanowiącej własność powiatu gryfińskiego. Sprzedaż nastąpi w drodze 
ogłoszenia II przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na działalność 
związaną z funkcja ochrony zdrowia. 

 

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

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 1/SK/91). 
 

Przewodniczącza Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciwko – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu powiatu gryfińskiego na 2004 r. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004 (druk nr 2/SK/91). 

 

Przewodniczącza Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciwko – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym na 
2004 r. Przedmiotowych zmian dokonano w związku z: 
- wnioskiem dyrektora PCPR w Gryfinie o zmniejszenie planu wydatków 

przeznaczonych na usamodzielnienie wychowanków opuszczających 
placówki opiekuńczo – wychowawcze (1.231 zł), 
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- przeznaczeniem kwoty 10.000 zł dla Zespołu Szkól Specjalnych  
w Gryfinie na bieżącą działalność, 

- zmniejszeniem planu wydatków o 859 zł na zadania z zakresu 
administracji rządowej SOS-W w Chojnie z przeznaczeniem na 
zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Binowie (290 zł), Domu 
Dziecka w Trzcińsku – Zdroju (289 zł), DPS w Nowym Czarnowie (280 
zł), 

- wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Gryfinie o zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 40.785 zł. 
(zmniejszenie w rozdziału licea profilowane, zwiększenie rozdziału licea 
ogólnokształcące), 

- wnioskiem naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
o zwiększenie planu wydatków ZSP Nr 2 w Chojnie o kwotę 15.653 zł  
w związku z niedoszacowaniem budżetu. 

 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 

- zmiany Uchwały nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Gryfińskiego, 

- zmiany Uchwały nr 191/XVII/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
21.07.2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 II edycja 
(druk nr 1/SE/91). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie: 
- zmiany Uchwały nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Planu 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego, 
- zmiany Uchwały nr 191/XVII/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.07.2004 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 II edycja w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 

Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie: 
- zmiany uchwały nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego, 
- zmiany uchwały nr XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2004-2009 II edycja.  

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania 
samochodów Ford Transit – Furgon osobowy jednostkom 
organizacyjnym powiatu i zawarcia porozumień w sprawie ich użyczenia 
(druk nr 2/SE/91). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania samochodów 
Ford Transit – Furgon osobowy dla jednostek organizacyjnych i zawarcie porozumień w sprawie użyczenia w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przekazania 
samochodów Ford Transit – Furgon osobowy jednostkom organizacyjnym 
powiatu. 

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumień w sprawie użyczenia 
jednostkom organizacyjnym powiatu (Dom Dziecka w Binowie, Dom 
Dziecka w Trzcińsku – Zdroju, SOS-W w Chojnie, DPS w Moryniu, 
Dęcach, Trzcińsku – Zdroju, Nowym Czarnowie) samochodów Ford 
Transit – Furgon osobowy. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przygotowania 
wniosku „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 3/SE/91). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w przygotowania wniosku „Budowa 
i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął  uchwałę w sprawie powołania zespołu  
do przygotowania wniosku pn. „Budowa i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie powiatu gryfińskiego”.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu wziął udział Notariusz pan Lech Krzywda – Pogorzelski. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Notariusz Lech Krzywda – Pogorzelski przedstawił 2 akty notarialne: 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w/s realizacji projektu w oparciu o 

umowę Z/2.32/III/3.5.2/184/04 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – Budowa windy” w ramach priorytetu 
3. Rozwój Lokalny. Zarząd upoważnił do podpisania niniejszego aktu 
notarialnego Przewodniczącą Zarządu – Ewę De La Torre i Etatowego 
Członka Zarządu – Adama Nycza, działających w imieniu Zarządu 
Powiatu w Gryfinie, 

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w/s realizacji projektu w oparciu  
o umowę Z/2.32/III/3.5.2/183/04 o dofinansowanie projektu „Zakup 
aparatury medycznej i sprzętu ” w ramach priorytetu 3. Rozwój Lokalny. 
Zarząd upoważnił do podpisania niniejszego aktu notarialnego 
Przewodniczącą Zarządu – Ewę De La Torre i Etatowego Członka 
Zarządu – Adama Nycza, działających w imieniu Zarządu Powiatu  
w Gryfinie, 
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Oba akty notarialne są dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy 
z wojewodą zachodniopomorskim o dofinansowanie obu projektów  
na kwotę (1.200.000 zł + 1.000.000 zł). 
 

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   _________________ 


