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Protokół nr 95/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 stycznia 2005 r. w godzinach od 1200 do 1545 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 uzupełniony o następujące punkty:  
a) w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU dodano: 

- punkt 3 w brzmieniu „Pismo dyrektora PZD dotyczące uzupełnienia dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim  
na dofinansowanie projektu „Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, 
przejście przez m. Bartkowo” (druk nr 3/WSP-AN/95), 

- punkt 4 w brzmieniu „Podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, a Gminą Gryfino w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego  
z zakresu przebudowy ulic pn. Modernizacja ulicy Mieszka I w Gryfinie” 
(druk nr 4/WSP-AN/94).  

b) w PIONIE STAROSTY dodano: 
- punkt 2 w brzmieniu „Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat: 

a) wypłaty należności byłym pracownikom SPZZOZ w Gryfinie dokonanej  
w okresie od lipca do grudnia 2004 na podstawie wyroków sądowych  
i zawartych porozumień, 

b) informacja na temat restrukturyzacji należności publicznoprawnych SPZZOZ  
w Gryfinie, 

c) zestawienie restukturyzacji SPZZOZ w Gryfinie. (druk nr 2/SP/95). 
- punkt 3 w brzmieniu „Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące propozycji 

spłat zobowiązań SPZZOZ wobec wierzycieli w roku 2005” (druk nr 3/SP/95). 
- punkt 4 w brzmieniu „Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące 

uruchomienia środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań zgodnie z zawartymi 
porozumieniami oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników SPZZOZ” (druk nr 
4/SP/95). 

- punkt 5 w brzmieniu „Pismo dyrektora PUP w Gryfinie dotyczące możliwości 
przyjmowania bezrobotnych w Urzędzie Gminy Banie” (druk nr 5/SP/95). 

c) w PIONIE SEKRETARZA dodano: 
- punkt 4 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia dyrektorowi PZD w Gryfinie upoważnienia szczególnego obejmującego 
sprawy związane z wdrażaniem i realizacją projektu w ramach  
Nr Z/2.32/III/3.1/189/04 „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki, 
przejście przez m. Bartkowo finansowanego ze środków EFRR w ramach 
priorytetu III, Działanie 3.1 „Obszary wiejskie” ZPORR (druk nr 4/SE/95). 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad-  
zał. nr 2). 
3. Po wprowadzeniu poprawek Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 94/II/2005  

z 24 stycznia 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się).  
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II. PION STAROSTY. 

1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące pisma spółki Jatex-
Finanse adresowanego do Starosty Gryfińskiego oraz pisma  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 stycznia 
2005 r. adresowanego do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie 
(druk nr 1/SP/95). 

  

 Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
dotyczącym pisma spółki Jatex-Finanse, które skierowane jest do Starosty 
Gryfińskiego oraz pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  
z dnia 05 stycznia 2005 r. adresowanym do Przewodniczącej Rady Powiatu 
w Gryfinie. 

Zarząd ponadto stwierdza, że zlecone zostało: 
- dokonanie bilansu we wszystkich jednostkach, w tym  

w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. 
Będzie one potrzebne dla Rad Społecznych, Zarządu Powiatu  
w Gryfinie oraz Rady Powiatu w Gryfinie, 

- przygotowanie chronologicznie wszystkich pism, które wpłynęły 
od wierzycieli. Pisma te zostaną przedstawione Radzie Powiatu  
do wiadomości. 

      

2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat: 
a) wypłaty należności byłym pracownikom SPZZOZ w Gryfinie 

dokonanej w okresie od lipca do grudnia 2004 na podstawie wyroków 
sądowych i zawartych porozumień, 

b) informacji na temat restrukturyzacji należności publicznoprawnych 
SPZZOZ w Gryfinie, 

c) zestawienie restukturyzacjiSPZZOZ w Gryfinie. (druk nr 2/SP/95). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 
wypłaty należności byłym pracownikom SPZZOZ w Gryfinie dokonanej  
w okresie od lipca do grudnia 2004 na podstawie wyroków sądowych  
i zawartych porozumień oraz z zestawieniem restukturyzacji SPZZOZ  
w Gryfinie. 

Przewodnicząca Zarządu zapoznała członków Zarządu Powiatu  
z informacją na temat restrukturyzacji należności publicznoprawnych 
SPZZOZ w Gryfinie. Poszczególne wnioski o resturkturyzację były 
składane: 

- w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – wniosek z datą 8 listopada 
2002 r. złożony 14 listopada 2002 r. (kopia wniosku w załączeniu), 

- w Urzędzie Skarbowym w Gryfinie – wniosek z datą 8 listopada 2002 r. 
(kopia wniosku w załączeniu), 

- w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfinie – wniosek z datą 8 listopada 2002 
r. złożony 14 listopada 2002 r. (kopia wniosku w załączeniu), 



 3

- w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
wniosek z datą 8 listopada 2002 r. (kopia wniosku w załączeniu). 

Zarząd zapoznał się również z informacją o dokonanych umorzeniach 
przez: 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (kwota 3 889 722, 33 zł – zobowiązania 
podlegające restrukturyzacji + 3 318 011,78 zł – zobowiązania 
niepodlegające restrukturyzacji + 249 871,78 zł opłaty 
restrukturyzacyjnej i prolongacyjnej), 

 Urząd Skarbowy w Gryfinie (kwota 337 148, 40 zł + 28 218,40 zł opłaty 
restrukturyzacyjnej i prolongacyjnej), 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 473 
734,66 zł + 35 357,49 zł opłaty restrukturyzacyjnej i prolongacyjnej), 

 Urząd Miasta i Gminy Gryfino (kwota 8 815,85 zł + opłata 
restrukturyzacyjna – 875,92 zł). 

Wszystkie umorzenia dotyczyły okresu od listopada 1998 r. do grudnia 
2001 r. i są kwotami brutto.  
 

3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące propozycji spłat 
zobowiązań SPZZOZ wobec wierzycieli w roku 2005 (druk nr 3/SP/95). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
dotyczące propozycji spłat zobowiązań SPZZOZ wobec wierzycieli w roku 
2005.  
 

4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące uruchomienia środków 
przeznaczonych na spłatę zobowiązań zgodnie z zawartymi 
porozumieniami oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 
SPZZOZ (druk nr 4/SP/95). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
wyraził zgodę na uruchomienie środków przeznaczonych na: 
1. spłatę zobowiązań zgodnie z zawartymi porozumieniami dla, których 

termin płatności mija 31.01.2005 r., 
2. wynagrodzenia netto dla pracowników SPZZOZ w Gryfinie, dla których 

termin płatności mija 31.01.2005 r. 
 

5. Pismo dyrektora PUP w Gryfinie dotyczące możliwości przyjmowania 
bezrobotnych w Urzędzie Gminy Banie (druk nr 5/SP/95). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora PUP w Gryfinie dotyczącym 
możliwości przyjmowania bezrobotnych w Urzędzie Gminy Banie. 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze 
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ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/95). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie 
kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań  
o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie. 
 

2. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące projektu 
modernizacji ul. Mieszka I w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/95). 

 

Zarząd zapoznał się pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
dotyczącym projektu modernizacji ul. Mieszka I w Gryfinie. 
 

3. Pismo dyrektora PZD dot. uzupełnienia dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim  
na dofinansowanie projektu „Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z 
Wełtyń – Gajki, przejście przez m. Bartkowo” (druk nr 3/WSP-AN/95), 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora PZD dotyczącym uzupełnienia 
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy z Wojewodą 
Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu „Budowa drogi 
powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, przejście przez m. Bartkowo”   

Zarząd upoważnił do podpisania oświadczeń niezbędnych do realizacji 
projektu ze ZPORR-u pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – 
Gajki, przejście przez m. Bartkowo” – Przewodniczącą Zarządu –  
Ewę De La Torre oraz Etatowego Członka Zarządu – Adama Nycza.  
 

4. Podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim,  
a Gminą Gryfino w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego  
z zakresu przebudowy ulic pn. Modernizacja ulicy Mieszka I w Gryfinie 
(druk nr 4/WSP-AN/95). 

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim, a Gminą Gryfino w celu wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego z zakresu przebudowy ulic pn. Modernizacja ulicy Mieszka 
I w Gryfinie. 

Upoważnionymi w imieniu Zarządu Powiatu do podpisania w/w aneksu 
zostali – Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre oraz Etatowy 
Członek Zarządu – Adam Nycz. 
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IV. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja na temat ostatecznego rozliczenia kwot subwencji ogólnej  

i kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (druk nr 1/SK/95). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację na temat ostatecznego 
rozliczenia kwot subwencji ogólnej i kwocie dochodów z tytułu udziału  
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 

V. PION SEKRETARZA 
VI. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2004 
r. (druk nr 1/SE/95), 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2004 r. w brzmieniu 
zaproponownym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie  
na 2004 r.   
 

2. Pismo Prokuratora Rejonowego będące odpowiedzią na pytanie 
Zarządu Powiatu, dotyczące zapytania na jakim etapie jest 
postępowanie wobec byłego dyrektora SPZZOZ Pana Macieja Mroza 
(druk nr 2/SE/95). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prokuratora Rejonowego będącym 
odpowiedzią na pytanie Zarządu Powiatu dotyczącym zapytania na jakim 
etapie jest postępowanie wobec byłego dyrektora SPZZOZ Pana Macieja 
Mroza. 
 

3. Odpowiedź dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na wniosek złożony przez 
radnego Bolesława Paulskiego na XX sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
(druk nr 3/SE/95). 

 

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
na wniosek złożony przez radnego Powiatu Gryfińskiego – Bolesława 
Paulskiego na XX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

Zarząd ustalił, że w celu zapoznania się z wynikami przeprowadzonego 
audytu w jednostkach organizacyjnych oraz wydziałach Starostwa 
Powiatowego odbędzie się odrębne posiedzenie Zarządu Powiatu.  
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 
dyrektorowi PZD w Gryfinie upoważnienia szczególnego obejmującego 
sprawy związane z wdrażaniem i realizacją projektu w ramach  
Nr Z/2.32/III/3.1/189/04 „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – 
Gajki, przejście przez m. Bartkowo finansowanego ze środków EFRR w 
ramach priorytetu III, Działanie 3.1 „Obszary wiejskie” ZPORR (druk 
nr 4/SE/95). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia 
dyrektorowi PZD w Gryfinie upoważnienia szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrażaniem i 
realizacją projektu w ramach Nr Z/2.32/III/3.1/189/04 „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki, 
przejście przez m. Bartkowo finansowanego ze środków EFRR w ramach priorytetu III, Działanie 3.1 „Obszary 
wiejskie” ZPORR w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
dyrektorowi PZD w Gryfinie upoważnienia szczególnego obejmującego 
sprawy związane z wdrażaniem i realizacją projektu w ramach  
Nr Z/2.32/III/3.1/189/04 „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – 
Gajki, przejście przez m. Bartkowo finansowanego ze środków EFRR  
w ramach priorytetu III, Działanie 3.1 „Obszary wiejskie” ZPORR. 
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Pismo firmy „Projekty Kapitałowe” adresowane do Rady Powiatu  

w sprawie wezwania Rady Powiatu do podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany gospodarki kapitałowej lub likwidacji SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 1). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem firmy „Projekty Kapitałowe” 
adresowane do Rady Powiatu w sprawie wezwania Rady Powiatu do 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany gospodarki kapitałowej lub likwidacji 
SPZZOZ w Gryfinie, postanowił zobowiązać Sekretarza Powiatu do 
udzielenia odpowiedzi i przesłania w/w do adresata czyli powiatu 
poddębickiego.  
 
2. Informacja w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 2). 
 

Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 
3. Informacja na temat pobierania opłat za żywienie uczniów w stołówkach 

szkół/placówek oświatowych Powiatu Gryfińskiego, przeprowadzania 
egzaminów i sprawdzianów oraz wynagradzania nauczycieli 
pracujących w dzień wolny od pracy (druk nr 3). 
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Zarząd zapoznał się z informacją na temat pobierania opłat za żywienie 
uczniów w stołówkach szkół/placówek oświatowych Powiatu Gryfińskiego, 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz wynagradzania 
nauczycieli pracujących w dzień wolny od pracy. 
 

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   _________________ 


