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Protokół nr 99/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 8 marca 2005 r. w godzinach od 1400 do 1530 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 STAROSTY o: 

a) punkt 5 w brzmieniu „Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący 
wyrażenia zgody na przystosowanie pomieszczenia w przychodni przy  
ul. Niepodległości na tymczasową pracownię RTG (druk nr 3/SP/99). 

b) punkt 6 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekazania aparatury medycznej i sprzętu medycznego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/SP/99).   

- w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt 7 w brzmieniu 
„Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zakupu 
zestawu komputerowego do obsługi Systemu Informacji Oświatowej (druk nr 
7/WSP-AN/99)  

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 97/II/2005 z 11 lutego 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymało się) oraz po wniesieniu poprawek protokół Nr 98/II/2005 z 23 lutego 2005 r. 
(5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się).  

 
II. PION STAROSTY. 

1. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Szczecinie 
(druk nr 1/SP/99). 

  
Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Oddziału 
NFZ w Szczecinie. W piśmie tym, Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy – 
pani Barbara Turkiewicz zwraca się z prośbą o renegocjację kontraktu na 
świadczenia medyczne w 2005 r. Obecny poziom finansowania usług 
medycznych jest niewystarczający i może powodować kłopoty finansowe 
szpitala. 

Zarząd Powiatu popiera wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ  
w Szczecinie, aby doprowadzić do renegocjacji kontraktu, gdyż jest  
on niekorzystny dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  

      
2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące interpretacji przepisów 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2/SP/99). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
dotyczące interpretacji przepisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
 
3. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zobowiązań 

publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS (druk nr 3/SP/99). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w 
sprawie zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, 
wyraził wstępnie zgodę dyrektorowi SPZZOZ na wykorzystanie środków 
należnych SPZZOZ od Wojewody Zachodniopomorskiego na spłatę tych 
wierzytelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie pisma spółki „Projekty 

Kapitałowe” wzywające Powiat do zapłaty kwoty 538 972,28 zł będącej 
zobowiązaniem SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 4/SP/99). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie 

pisma spółki „Projekty Kapitałowe” wzywającego Powiat do zapłaty kwoty 
538 972,28 zł będącej zobowiązaniem SPZZOZ w Gryfinie.  

Zarząd nie wyraził zgody na zapłatę kwoty 538.972, 26 zł będącej 
zobowiązaniem SPZZOZ wobec w/w spółki.  
 
5. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący wyrażenia zgody 

na przystosowanie pomieszczenia w przychodni przy ul. Niepodległości 
na tymczasową pracownię RTG (druk nr 5/SP/99). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia 

w sprawie wyrażenia zgody na przystosowanie pomieszczenia w przychodni 
przy ul. Niepodległości na tymczasową pracownię RTG w związku z 
adaptacją pomieszczeń dla potrzeb instalacji nowej aparatury medycznej 
zakupionej z funduszy ZPORR. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania 

aparatury medycznej i sprzętu medycznego Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie (druk nr 6/SP/99). 

 
Przwodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania aparatury 
medycznej i sprzętu medycznego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przekazania w bezpłatne 
użytkowanie aparatury medycznej i sprzętu medycznego Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Zarząd polecił ponadto dołączyć do uchwały: 
- protokół zdawczo – odbiorczy aparatury medycznej i sprzętu 

medycznego, 
- parametry sprzętu wraz z ich wartością, 
- wykaz numerów znamionowych sprzętu przekazanego w bezpłatne 

użytkowanie.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2005 r. (druk nr 1/WSP/99). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2005 r. 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 określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2005 r.      
 
2. Wniosek p.o. Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami dotyczący 

propozycji wspólników NZOZ „Vita-Med” S.C. o zaliczenie kwot 
wierzytelności SPZZOZ na poczet części transakcji wykupu budynku 
przychodni przy ul. 9 Maja 8 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 2/WSP/99). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami postanowił: 
1. przychylić się do wniosku wspólników NZOZ „Vita-Med”  

w przypadku: ewentualnego wygrania przetargu i podpisania 
porozumień zgodnie z zasadami podjętymi przez Radę Powiatu w 
Gryfinie w sprawie przyjęcia założeń do harmonogramu spłat 
zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie oraz terminów ich realizacji – w 
tym wobec byłych pracowników SPZZOZ, jakimi są uczestnicy 
spółki „VITA – MED.”, 

2. wystąpić do dyrektora SPZZOZ w Gryfinie z pismem w sprawie 
zawarcia stosownych porozumień, zgodnie z uchwalonymi zasadami 



 4

po uprzedniej rezygnacji z 25% odsetek przez wspólników (byłych 
pracowników SPZZOZ) NZOZ „Vita-Med”.    

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania 

otwartego konkursu ofert w części dotyczącej prowadzenia 8 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym (druk nr 3/WSP/99). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania otwartego 
konkursu ofert w części dotyczącej prowadzenia 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o 
zasięgu ponadgminnym w  brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie odwołania otwartego 
konkursu ofert w części dotyczącej prowadzenia 8 placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w związku z 
koniecznością weryfikacji treści ogłoszenia wynikającą z informacji 
uzyskanych z Zarządu Wojewódzkiego TPD. Z informacji tej wynika, że 
placówki wsparcia dziennego prowadzone są w Gryfinie – 2, Gardnie, 
Krzywinie Gryfińskim, Radziszewie, Drzeninie, Sobiemyśl, Wysokiej 
Gryfińskiej. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

zespołu opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z 
zakresu pomocy społecznej (druk nr 4/WSP/99). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu 
opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania zespołu 
opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu 
pomocy społecznej. 
  
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

o wprowadzeniu systemu informacji oświatowej (druk nr 1/WSP-
AN/99). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki o konieczności wprowadzenia Systemu 
Informacji Oświatowej, którego wprowadzenie jest wymogiem ustawowym.  
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w drodze konkursu  (druk nr 
2/WSP-AN/99). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej 
w/s wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie.  
 
3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o podjęciu 

inicjatywy stworzenia zintegrowanego wojewódzkiego systemu pomiaru 
prędkości (druk nr 3/WSP-AN/99). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego 

informującym o podjęciu inicjatywy stworzenia zintegrowanego 
wojewódzkiego systemu pomiaru prędkości. 
 
4. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie organizacji 

spotkania z udziałem zarządców dróg publicznych na terenie miasta i 
gminy Gryfino (druk nr 4/WSP-AN/99). 

 
Zarząd przyjął do wiadomości pismo Burmistrza Miasta i Gminy 

Gryfino w sprawie spotkania z udziałem zarządców dróg publicznych na 
terenie miasta i gminy Gryfino. 

W spotkaniu tym ze strony Powiatu Gryfińskiego wezmą udział Etatowy 
Członek Zarządu – Adam Nycz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
– pan Ryszard Dziok. 
 
5. Pismo ZNP – Zarząd Oddziału w Gryfinie dotyczące konieczności 

dokonania aneksu do regulaminu wynagradzania nauczycieli 
uchwalonego przez Radę Powiatu w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/99). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem ZNP – Zarząd Oddziału w Gryfinie 

dotyczącym konieczności dokonania aneksu do regulaminu wynagradzania 
nauczycieli uchwalonego przez Radę Powiatu. 

 Konieczność zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 
podyktowana jest zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym. 
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6. Pismo pełnomocnika firmy „BROKERS” dotyczace oferty najmu 
pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 
87 (druk nr 6/WSP-AN/99). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem pełnomocnika firmy „BROKERS” 

dotyczącym złożenia powiatowi gryfińskiemu oferty najmu pomieszczeń 
biurowych zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 87 oraz 
zakceptował projekt odpowiedzi na w/w pismo.   
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 

sprawie zakupu zestawu komputerowego do obsługi Systemu Informacji 
Oświatowej (druk nr 7/WSP-AN/99). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zakupu zestawu komputerowego do 
obsługi Systemu Informacji Oświatowej. Środki na zakup w/w sprzętu 
zostaną wyasygnowane z rezerwy budżetowej.  

Zarząd ponadto rozważy możliwość zakupu sprzętu komputerowego do 
obsługi Systemu Informacji Oświatowej dla jednostek oświatowych, (które 
są zobowiązane do prowadzenia w/w systemu), którego parametry muszą 
być zgodne z normami określonymi przez Ministra Edukacji i Sportu. 

 
VI. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2005 (druk nr 1/SK/99). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 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 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2005. 

Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z: 
1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 

powiatowi gryfińskiemu dotację celową w kwocie 1.744 zł z 
przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za przyjętą 
nieruchomość zajętą pod drogę publiczną – wojewódzką, 

2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 
powiatowi gryfińskiemu dotację celową w kwocie 409 zł z 
przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za przyjętą 
nieruchomość zajętą pod drogę publiczną – wojewódzką,  
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3. przeznaczeniem z rezerwy ogólnej kwoty w wysokości 16.104 zł na 
pokrycie kosztów badania sprawozdań czterech Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest 
organem założycielskim, 

4. przeznaczeniem środków z rezerwy ogólnej w kwocie 32.620 zł na 
pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem Systemu POJAZD. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 2/SK/99). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 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 zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.  
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Pismo przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych Powiatu 

Gryfińskiego w sprawie zorganizowania wspólnej sesji z Radą Powiatu 
(druk nr 1/SE/99).  

 
Zarząd zapoznał się z pismem przewodniczących Rad Miejskich  

i Gminnych Powiatu Gryfińskiego w sprawie zorganizowania wspólnej sesji 
z Radą Powiatu. 

Zarząd stwierdza, że propozycja ta jest zgodna z propozycją klubu 
radnych SLD złożoną w lutym 2005 r. Zarząd proponuje, aby posiedzenia 
wspólne organów stanowiących gmin i powiatu odbywały się w 
poszczególnych gminach. Porządek obrad zostałby ustalony wspólnie przez 
organy wykonawcze gmin (wójtowie i burmistrzowie) i powiatu (Zarząd 
Powiatu) oraz ograny uchwałodawcze gmin (rady gmin, rady miejskiej) i 
Radę Powiatu w Gryfinie, reprezentowane przez przewodniczących rad 
(lub/i ich prezydia). 

Nie ma możliwości techniczno – organizacyjnych zorganizowania w 
jednym miejscu i czasie posiedzenia wspólnego Rady Powiatu w Gryfinie 
(21 radnych) z radnymi 9 gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego 
(ok. 140 radnych) oraz wójtami i burmistrzami (9 osób) i Zarządu Powiatu 
(5 osób). Posiedzenie wspólne musiałoby objąć ok. 160-180 osób w jednym 
miejscu i czasie.  

Zarząd postanowił, że na najbliższą sesję Rady Powiatu oprócz 
tradycyjnie zapraszanych na wszystkie sesje Rady Powiatu wójtów i 
burmistrzów zostaną zaproszone także prezydia wszystkich Rad Miejskich i 
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Rad Gmin (i ewentualnie przewodniczący wszystkich Komisji w/w Rad 
Miejskich i Gminnych).  

 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz poinformował Zarząd Powiatu 
o spotkaniu z Panem Kazimierzem Kuniszem – Dyrektorem ZSP Nr 2  
w Chojnie, który jest podejrzany o popełnienia przestępstwa z art. 178 a  
§ 1. Dokumentacja w załączeniu.  

Zarząd zamierza powrócić do sprawy po zakończeniu postępowania 
wyjaśniającego przez upoważnione do tego organy.  
 

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   _________________ 


