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Protokół nr 98/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 23 lutego 2005 r. w godzinach od 1200 do 1600 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: 
- w PIONIE WICESTAROSTY o punkt 3 w brzmieniu „Akceptacja wniosku 

złożonego przez Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju do Urzędu Marszałkowskiego o 
dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w DPS w Trzcińsku Zdroju 
wynikających z realizacji programu naprawczego (druk nr 3/WSP/98). 

- w  PIONIE SEKRETARZA o punkt 2 w brzmieniu „Wniosek p.o. Naczlenika 
Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dotyczący propozycji fimry „Bemo – 
Motors” w ramach rekompensaty za nieterminową dostawę samochodów Ford Transit 
(druk nr 2/SE/98) oraz punkt 3 w brzmieniu „Wniosek dotyczący wypłaty 
wynagrodzenia dla Agencji Konsultingowo- Marketingowej CONMAR s.c. (druk nr 
3/SE/98).    
Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 96/II/2005 z 9 lutego 2005 r. (4 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się). Protokół Nr 97/II/2005 z 11 lutego 2005 r. ze względu na potrzebę jego 
poprawy zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

 

II. PION STAROSTY. 

1. Pisma Sekretarza Generalnego ZPP w/s przebiegu prac nad projektem 
ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki 
zdrowotnej oraz zmianie innych ustaw  (druk nr 1/SP/98). 

  

Zarząd przyjął do wiadomości pisma Sekretarza Generalnego Związku 
Powiatów Polskich w sprawie przebiegu prac nad projektem ustawy  
o pomocy publicznej i restukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz 
zmianie innych ustaw.  

      
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyła pani Danuta Bus – 

Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące pisma Spółki „Jatex-
Finanse” w sprawie określenia warunków spłaty zadłużenia SPZZOZ w 
Gryfinie (druk nr 2/SP/98). 

 

Przewodnicząca Zarządu powiedziała, że warto zwrócić uwagę na aspekt 
podnoszony przez firmy, które skupiły długi. Firmy te powołują się na 2 
uregulowania wynikające z: 
1. kodeksu cywlinego – poniesienie straty rzeczywistej i stratę korzyści, 
2. kodeksu karnego – wyprowadzenie majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli. 
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Firmy te uważają, że SPZZOZ pozbył się majątku w sposób przestępczy 
uniemożliwając w ten sposób spłatę wierzycieli.   

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie przyjął propozycję spłaty zobowiązań 
względem spółki Jatex- Finanse zawarte w piśmie przedstawionym przez 
dyrektora SPZZOZ w Gryfinie. 

Propozycje te obejmują spłaty wierzytelności w trzech ratach: 
- I do 30 maja 2005 r., 
- II do 30 lipca 2005 r., 
- III do 15 marca 2006 r.    
- rezygnację z 25% należności przez wierzyciela. 

 

3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące pisma Jatex- Finanse  
w sprawie zbadania niegospodarności w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie (druk nr 3/SP/98). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
dotyczącym pisma Jatex – Finanse w sprawie zbadania niegospodarności  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 

Zarząd po wprowadzeniu poprawek zaakceptował projekt pisma  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyżej wymienionej sprawie, które 
zostanie wysłane do wiadomości spółki Jatex – Finanse.    
 

4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s podatku od wynagrodzeń 
wypłaconych byłym pracownikom w roku 2004 (druk nr 4/SP/98). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
w sprawie podatku od wynagrodzeń wypłaconych byłym pracownikom  
w roku 2004 wraz z załączoną interpretacją prawa podatkowego przesłaną 
przez Urząd Skarbowy w Gryfinie.  
 

5. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s powołania komisji 
odbiorowej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Zakup wraz  
z dostawą aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 5/SP/98). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia 
w sprawie powołania komisji odbiorowej w postępowaniu o zamówienie 
publiczne na: Zakup wraz z dostawą aparatury medycznej i sprzętu  
do Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  

Komisja została powołana w nastęującym składzie: 
1. Jarosław Witeńko – Przewodniczący Komisji, 
2. Barbara Turkiewicz – Członek Komisji, 
3. Beata Dróżdż – Członek Komisji, 
4. Beata Adamek – Członek Komisji, 
5. Beata Gawdis – Wojnarska – biegły/członek komisji, 
6. Marlena Mościcka – biegły/członek komisji. 
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Pismo pani Bożeny Małeckiej w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w 

Szczecinie, który został wydany w jej sprawie (druk nr 1/WSP/98). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem pani Bożeny Małeckiej w sprawie wyroku 
Sądu Okręgowego w Szczecinie, który został wydany w jej sprawie. 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że odbyło się spotkanie 
Starosty i Wicestarosty z panią Bożeną Małecką  w obecności pani Ilony 
Jackiewicz – Bary, dyrektora PCPR w Gryfinie – pani Urszuli 
Kwietniewskiej – Łacny. Na spotkaniu tym, pani Małecka poinfomowała, że 
orzeczenie wyroku w jej sprawie zostało doręczone Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, a także do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Prokuratury 
Rejonowej w Gryfinie.  

Na spotkaniu tym dyrektor Domu Dziecka w Binowie – pani Ilona 
Jackiewicz – Bara poinformowała, o tym, że zaraz po zamieszczeniu 
informacji w prasie o wyroku uniewinniającym zwołała naradę z 
pracownikami i powiedziała o tym fakcie. Spotkanie takie zostało 
zorganizowane również z wychowankami Domu Dziecka w Binowie.  

Na spotkaniu tym ustalono, że uzasadnienie wyroku zostanie odczytane 
w obecności pani Bożeny Małeckiej pracownikom Domu Dziecka  
w Binowie. Pani Bożena Małecka powiadomiła również, że występuje na 
drogę sądową z powództwa cywilnego i karnego przeciwko tym osobom, 
które dopuściły się pomówień wobec jej osoby.  
 

2. Pismo Dyrektora Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka 
„AGATOS’ informujące o zamiarach przeprowadzenia zmian 
organizacyjno-prawnych NRDD „AGATOS” (druk nr 2/WSP/98). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Niepublicznego Rodzinnego 
Domu Dziecka „AGATOS” informujące o zamiarach przeprowadzenia 
zmian organizacyjno – prawnych NRDD „AGATOS”.  

Zarząd zobowiązał dyrektora PCPR o wystosowanie pisma do dyrektora 
Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „AGATOS”, w którym zawarte 
będzie wezwanie o określenie harmonogramu przekształceń zmian 
organizacyjno – prawnych.  
 

3. Pismo dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju dotyczący akceptacji wniosku 
złożonego przez Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków PFRON robót 
budowlanych (montaż dźwigu osobowego, remont nawierzchni drogi 
dojazdowej) w DPS w Trzcińsku Zdroju wynikających z realizacji 
programu naprawczego (druk nr 3/WSP/98). 
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Zarząd po zapoznaniu się z pismem dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju 
podjął następujące rozstrzygnięcia: 

1. zaakceptować i podpisać aktualizację do wniosku o dofinansowanie 
robót budowlanych ze środków PFRON złożonego przez DPS  
w Trzcińsku Zdroju, 

2. udzielić pełnomocnictwa Zdzisławowi Iwanickiemu – dyrektorowi 
DPS w Trzcińsku Zdroju do reprezentowania Zarządu Powiatu w 
sprawie uzyskania pozwolenia na budowę i montażu dźwigu 
osobowego oraz zgłoszenia remontu drogi dojazdowej, 

3. wyrazić zgodę na przesunięcie środków w kwocie 133.692,00 zł  
z budżetu PCPR do budżetu DPS w Trzcińsku – Zdroju, która będzie 
przeznaczona na wkład własny. Dokonane to zostanie w drodze 
podjęcia przez Radę Powiatu stosownej uchwały.  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi 
DPS w Trzcińsku – Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy związane ze złożeniem do Urzędu 
Marszałkowskiego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych – zakup i montaż dźwigu 
osobowego w obiekcie służącym rehabilitacji – Domu Pomocy Społecznej oraz o dofinansowanie remontu 
nawierzchni drogi dojazdowej w  brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

    Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia dyrektorowi 
DPS w Trzcińsku – Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy związane 
ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dofinansowanie  
ze środków PFRON robót budowlanych – zakup i montaż dźwigu 
osobowego w obiekcie służącym rehabilitacji – Domu Pomocy Społecznej 
oraz o dofinansowanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej. 
  

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

w/s dofinansowania z budżetu Powiatu Gryfińskiego projektu szkolnego 
organizowanego przez ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/98). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego projektu szkolnego organizowanego przez ZSP Nr 2  
w Gryfinie – spotkania młodzieży szkolnej z ABW Angermünde i ZSP Nr 2 
w Gryfinie w ramach integracji przygranicznej. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s ustalenia planu naboru do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 (druk nr 2/WSP-
AN/98). 
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Zarząd przyjął do wiadomości plan naboru do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 przedstwiony przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dotyczący przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 
placówek od dnia 1 marca 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. (druk nr 
3/WSP-AN/98). 
 

Zarząd po analizie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki przyznał następujące dodatki motywacyjne dyrektorom 
szkół i placówek: 

1. Jerzy Bednarczyk – ZSP Nr 1 w Gryfinie – 20%, 
2. Dorota Mielniczek – ZSP Nr 2 w Gryfinie – 25%, 
3. Zbigniew Niechciał – ZSP Nr 1 w Chojnie – 25%, 
4. Kazimierz Kunisz –  ZSP Nr 2 w Chojnie – 25%, 
5. Henryk Wróbel – ZSP w Mieszkowicach – 25%, 
6. Natalia Sikora – SOS-W w Chojnie – 20%, 
7. Teresa Narzekalak – ZSS w Gryfinie – 25%, 
8. Izabela Walczak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Gryfinie – 20%, 
9. Ewa Król – Butrynowska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Chojnie – 10%.  
 

V. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie dotyczący 

możliwości dofinansowania uroczystości szkolnej organizowanej w maju 
2005 r. (druk nr 1/SE/98). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Gryfinie dotyczący możliwości dofinansowania uroczystości szkolnej 
organizowanej w maju 2005 r. postanowił włączyć tę uroczystość  
do harmonogramu obchodów 60 – lecia polskiej państwowości na ziemiach 
zachodnich. 
 

1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
dotyczący propozycji firmy „Bemo – Motors” w ramach rekompensaty 
za nieterminową dostawę samochodów Ford Transit (druk nr 2/SE/98). 

 

Propozyzje przedstawione przez firmę „Bemo-Motors” obejmują: 
1. zawarcie umowy serwisowej, 
2. niedopłatne wyposażenie samochodów w dodatkowe elementy 

poprawiające komfort jazdy, dodatkowy komplet opon, obniżenie 
kosztów z tytułu przeglądów okresowych. 

  Zarząd po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi propozycjami stwierdził, 
że należy podtrzymać żądanie zapłaty kary umownej zgodnie z zawartą 
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umową. Zdaniem Zarządu propozycja firmy „Bemo – Motors” nie jest 
ekwiwalentna, zaś zawarcie umowy serwisowej wymagałoby procedury 
wymaganych prawem zamówień publicznych. 
 

2. Wniosek dotyczący wypłaty wynagrodzenia dla Agencji Konsultingowo- 
Marketingowej CONMAR s.c. za wykonaną usługę (druk nr 3/SE/98). 

 

Odnośnie wniosku dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla Agencji 
Konsulitngowo-Marketingowej CONMAR s.c. za wykonaną usługę Zarząd 
podjął następujące decyzje: 

1. zobowiązać Sekretarza Powiatu o wystosowanie pisma do w/w firmy 
z prośbą o wystawienie faktury korygującej z nowym terminem 
płatności, 

2. rozpatrzyć ponownie ten wniosek na kolejnym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu.  

 

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   _________________ 


