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Protokół nr 92/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 31 grudnia 2004 r. w godzinach od 900 do 940 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. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
 

II. PION STAROSTY. 

1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący ogłoszenia  
o naborze ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych  
za rok 2004, zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński 
oraz Rada Powiatu w Gryfinie są organami założycielskimi (druk nr 
1/SP/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koordynatora Ochrony 
Zdrowia, dotyczący ogłoszenia o naborze ofert na przeprowadzenie badań 
sprawozdań finansowych za rok 2004, zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Powiat Gryfiński oraz Rada Powiatu w Gryfinie są organami 
założycielskimi  - SPZZOZ w Gryfinie, SPZZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie, SPZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Leczniczo-Opiekuńczy, 
SPZZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 

Zarząd uznał, że w ogłoszeniu o naborze ofert na badanie sprawozdania 
finansowego za 2004 r. powinny być wyszczególnione z nazwy wszystkie 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem 
założycielskim jest powiat gryfiński. 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s przyznania dodatków za trudne warunki pracy dyrektorom szkół: 
a) Pani Teresie Narzekalak - dyrektorowi ZSS w Gryfinie, 
b) Pani Natalii Sikorze - dyrektorowi SOS-W w Chojnie. (druk nr 

1/WSP-AN/92). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania dodatków za trudne warunki 
pracy dyrektorom szkół – Pani Teresie Narzekalak dyrektorowi ZSS  
w Gryfinie oraz Pani Natalii Sikorze dyrektorowi SOS-W w Chojnie.   
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2. Wniosek Naczlenika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s przyznania dodatku mieszkaniowego p. Henrykowi Wróblowi 
dyrektorowi ZSP w Mieszkowicach (druk nr 2/WSP-AN/92) 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania dodatku mieszkaniowego Panu  
Henrykowi Wróblowi dyrektorowi ZSP w Mieszkowicach. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s podwyższenia o 10 % stawki dodatku funkcyjnego panu 
Kazimierzowi Kuniszowi – dyrektorowi ZSP nr 2 w Chojnie (druk nr 
3/WSP-AN/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s podwyższenia o 10 % stawki dodatku 
funkcyjnego panu Kazimierzowi Kuniszowi – dyrektorowi ZSP nr 2 w 
Chojnie. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki 
zdrowotnej (druk nr 4/WSP-AN/92). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. 
 

IV. PION SKARBNIKA  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 

układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 
(druk nr 1/SK/92). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. Przedmiotowe 
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zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie  
Nr XXI/268/2004 z dnia 29 grudnia 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/92). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2004. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 

powiatowi dotację z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania 
na rzecz Ewy i Jarosława Niechciał za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 
r. przez Samorząd Województwa nieruchomość zajętą pod drogę 
publiczną wojewódzką, 

- przyznaniem przez Ministerstwo Finansów kwoty 8.641 zł ze środków 
rezerwy ogólnej. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w 
układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 
(druk nr 3/SK/92). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 . Przedmiotowe 
zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie  
Nr XXI/272/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. 
 

4. Informacja Urzędu Skarbowego w Gryfinie na temat zakresu stosowania 
prawa podatkowego (druk nr 4/SK/92). 

 

Zarząd zapoznał się informacją Urzędu Skarbowego w Gryfinie na 
temat zakresu stosowania prawa podatkowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosowania podatku od wartości netto (VAT). Informacja 
ta jest odpowiedzią na zapytanie Zarządu Powiatu, które zostało 
skierowane w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozliczania 
podatku VAT w wypadku inwestycji z udziałem funduszy SAPARD.   
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V. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmian w składzie komisji przetargowej mającej na celu 
wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego – budowa windy”. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, dotyczący wyłączenia z prac komisji 
pani Krystyny Klimek oraz pani Marioli Górniak.  W miejsce pani Marioli 
Górniak do komisji przetargowej został powołany pan Andrzej 
Krzemiński. 
 

2. Pismo dotyczące wydłużenia składania ofert w przetargu na 
„Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy.  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo, dotyczące wydłużenia składania 
ofert w przetargu na „Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie – 
budowa windy”. Termin ten został wydłużony do dnia 10.01.2005 r. do 
godz. 12.00. 
 

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   _________________ 


