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Protokół nr 100/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 marca 2005 r. w godzinach od 1200 do 1730 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). Nieobecny usprawiedliwiony – członek zarządu Pan 
Bronisław Sakowski. 

2. Porządek obrad został uzupełniony o: 
- w SPRAWACH RÓŻNYCH, INFORMACJACH I WOLNYCH WNIOSKACH o: 

a) punkt 2 „Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczące 
odpowiedzi na pismo Pana Sławomira Sasińskiego w sprawie konieczności 
opiniowania przez Izbę projektu budżetu Powiatu z uwzględnieniem środków na 
pokrycie zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie” (druk nr 2/100). 

a) punkt 3 „Pismo spółki FALCK w sprawie współpracy z władzami samorządowymi 
w zakresie ochrony zdrowia” (druk nr 3/100). 

- w PIONIE SEKRETARZA o punkt 2 „Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s skargi na działania dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie wniesionej przez Pana Janusza Łyjaka – Prezesa Zarządu 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Baniach” (druk nr 2/SE/100). 

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 99/II/2005 z 8 marca 2005 r. (4 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymało się)  
 

II. PION STAROSTY. 

1. Pismo Kancelarii Radcy Prawnego Wenantego Plichta działającego  
w imieniu Pharmag S.A. w Gdańsku wzywające do dobrowolnej zapłaty 
należności zasądzonych na rzecz w/w spółki (druk nr 1/SP/100). 

  

Zarząd zapoznał się z pismem Kancelarii Radcy Prawnego Wenantego 
Plichta działającego w imieniu Pharmag S.A. w Gdańsku wzywające  
do dobrowolnej zapłaty należności zasądzonych na rzecz w/w spółki. 

Zarząd nie wyraził zgody na zapłatę kwoty 210.884,39 zł (kwota główna, 
koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty w sprawie o nadanie 
klauzuli wykonalności) będącej zobowiązaniem wobec spółki Pharmag S.A. 
z Gdańska.  

      

2. Pismo Wicewojewody Zachodniopomorskiego informujące o przesłaniu 
do Ministra Zdrowia zażalenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
„PROFIT” Sp. z o.o. z Łęcznej na postanowienie nie dopuszczające w/w 
przedsiębiorstwa jako strony w postępowaniu adminstracyjnym w/s 
wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 2/SP/100). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wicewojewody 
Zachodniopomorskiego informujące o przesłaniu do Ministra Zdrowia 
zażalenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PROFIT” Sp. z o.o.  
z Łęcznej na postanowienie nie dopuszczające w/w przedsiębiorstwa jako 
strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wykreślenia z rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej SPZZOZ w Gryfinie. 

 

1. Pismo firmy „Jatex-Finanse” odnoszące się do propozycji spłaty 
zadłużenia w/w spółki zawartej w piśmie RZ IV 8002/06/05 z dnia 28 
lutego 2005 r. (druk nr 3/SP/100). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem firmy „Jatex – Finanse” 
odnoszącym się do propozycji spłaty zadłużenia w/w spółki zawartej  
w piśmie RZ IV 8002/06/05 z dnia 28 lutego 2005 r. postanowił: 

1. Zobowiązać Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie: Czy jest możliwość zapłaty kwoty głównej będącej 
zobowiązaniem w/w spółki w zaproponowanym przez spółkę 
terminie? 

2. Poinformować w/w spółkę, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 
minimalny procent rezygnacji wierzyciela z odsetek wynosi 25%. 

Po uzyskaniu dodatkowych informacji, Zarząd powróci do sprawy  
na kolejnym posiedzeniu.  

     

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczący: 
a) Zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
b) Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Gryfinie  

do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o dofinansowanie powyższych projektów z EFS oraz z ich realizacją 
(druk nr 4/SP/100). 

 
Przewodniacząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie: 
a) Zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich, 
a) Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności 

związanych z ubieganiem się o dofinansowanie powyższych projektów z EFS oraz z ich realizacją  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie: 
a) Zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
b) Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Gryfinie  

do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o dofinansowanie powyższych projektów z EFS oraz z ich realizacją. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuścił – Etatowy Członek 
Zarządu – Pan Adam Nycz. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 5/SP/100). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZZOZ w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZZOZ w Gryfinie. 

 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej nr działki 150/7, 
położonej w obrębie 1, miasta Mieszkowice, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego w użyczeniu Gminy Mieszkowice (druk nr 1/WSP/100). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wyrażenia zgody na podział 
nieruchomości oznaczonej nr działki 150/7, położonej w obrębie 1, miasta 
Mieszkowice, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Gminy 
Mieszkowice. 
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej przy ul. Flisaczej  
w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny 
wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym (druk nr 
2/WSP/100). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dotyczący ustalenia wartości nieruchomości 
zabudowanej przy ul. Flisaczej w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego jako ceny wywoławczej w przetargu ustnym 
nieograniczonym.  

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 500 000,00 zł. 
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił – Etatowy Członek Zarządu 
 Pan Adam Nycz. 

 
3. Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w/s wniosku PCPR w Gryfinie o zwiększenie 
dotacji celowej (druk nr 3/WSP/100). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s wniosku 
PCPR w Gryfinie o zwiększenie dotacji celowej. 

Z wyżej wymienionego pisma wynika, że w chwili obecnej nie jest 
możliwe zwiększenia dotacji dla DPS w Nowym Czarnowie z powodu braku 
środków. 
 

4. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w sprawie programu 
naprawczego w Domu Dziecka w Binowie  
a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia zadań  

na rok 2006 – wprowadzenie zadań do wieloletniego programu 
inwestycyjnego, 

b) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia etapowego planu działań dochodzenia do standardów 
w placówce wielofunkcyjnej – Dom Dziecka w Chojnie (druk nr 
4/WSP/100). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w przeniesienia zadań na 
rok 2006 – wprowadzenie zadań do wieloletniego programu inwestycyjnego brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przeniesienia zadań  
na rok 2006 – wprowadzenie zadań do wieloletniego programu 
inwestycyjnego. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w placówce wielofunkcyjnej – 
Dom Dziecka w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia etapowego planu działań dochodzenia  
do standardów w placówce wielofunkcyjnej – Dom Dziecka w Chojnie. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmiany Uchwały 
Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r.  
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji  
na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie 
pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 
działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
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w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione 
(druk nr 5/WSP/100). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmiany Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom 
prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  
w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 
przez podmioty uprawnione w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmiany Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
10 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu 
powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność  
w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa  
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty 
uprawnione.  
  

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

w sprawie zatwierdzenia dodatków funkcyjnych i dodatków za trudne 
warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński, obowiazujących od 1 stycznia 2005 r. (druk nr 1/WSP-
AN/100). 

 

Zarząd zatwierdził dodatki funkcyjne i dodatki za trudne warunki pracy 
dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński, 
obowiązujących od 1 stycznia 2005 r., w brzmieniu zaproponowanym przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki.  

 

2. Ponowne rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia 
kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Gryfinie w drodze konkursu (druk nr 2/WSP-AN/100). 
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Zarząd po ponownym rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury 
wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie w drodze konkursu, postanowił wytypować  
do komisji konkursowej: 
1. Przewodniczącą Zarządu – Ewę De La Torre, 
2. Etatowego Członka Zarządu – Adama Nycza, 
3. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Barbarę 

Maślak. 
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu wytypował 

pana Adama Nycza.  
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia robót dodatkowych oraz projektu instalacji c.o. 
w związku z modernizacją kuchni w SOS-W w Chojnie (druk nr 3/WSP-
AN/100). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia robót dodatkowych 
oraz projektu instalacji c.o. w związku z modernizacją kuchni w SOS-W  
w Chojnie. 

Zarząd upoważnił do podpisania kosztorysu robót dodatkowych 
Przewodniczącą Zarządu – Ewę De La Torre oraz Etatowego Członka 
Zarządu – Adama Nycza. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii  
o zaliczeniu ciągu dróg gminnych na obszarze gminy Trzcińsko – Zdrój 
do kategorii dróg gminnych (druk nr 4/WSP-AN/100). 

 
Przewodnicząca Zarządu E.De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii  
o zaliczeniu ciągu dróg gminnych na obszarze gminy Trzcińsko – Zdrój do kategorii dróg gminnych w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii  
o zaliczeniu ciągu dróg gminnych na obszarze gminy Trzcińsko – Zdrój  
do kategorii dróg gminnych. 
 

VI. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia 

kredytu bankowego (druk nr 1/SK/100). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
bankowego. Upoważnionymi osobami do podpisania umowy zostali Pani 
Ewa De La Torre – Przewodnicząca Zarządu i Pan Józef Ruciński – 
Członek Zarządu.  
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżteu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2005 (druk nr 2/SK/100). 

 
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 – 4 osoby, 
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 pozytywnym 
rozpatrzeniem wniosku Dyrektora DPS w Trzcińsku – Zdroju przez 
Zarząd Powiatu dotyczącym zwiększenia planu finansowego o kwotę 
133.692 zł.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 3/SK/100). 

 
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 – 4 osoby, 
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.  
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 4/SK/100). 

 
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 – 4 osoby, 
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. 
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.12.2004 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk 5/SK/100). 

 
Przewodnicząca Zarządu E.De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.12.2004 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 15.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 

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

powołania komisji doraźnej Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 
1/SE/100). 

 

Przewodnicząca Zarządu wyjaśniała, że propozycja przedstawienia 
przedmiotowej uchwały wynika z zarzucanej władzom powiatu przez 
wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie bezczynności w sprawie procesu spłat 
wierzytelności SPZZOZ od 1999 r.  

Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz zaproponował, aby zamiast 
powołania komisji sporządzić pismo, w którym zawarta byłaby informacja  
o tym, że żadna z uchwał podjęta przez Radę Powiatu nie została podważona 
przez organy nadzoru (wojewoda zachodniopomorski i Regionalna Izba 
Obrachunkowa). W związku z tym, praca organów powiatu w sprawie procesu 
spłat wierzytelności względem SPZZOZ była zgodna z prawem.  

Zarząd po dyskusji postanowił odłożyć przyjęcie projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej Rady 
Powiatu w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do sporządzenia  
w zestawieniu chronologicznym pism wierzycieli zbiorowych (Jatex- 
Finanse, Brokerhaus, Magellan, Profit, Zarys, Projekty Kapitałowe) 
przesłanych do władz powiatu gryfińskiego i SPZZOZ.  
 

Od tego momentu udział w posiedzeniu wziął Członek Zarządu – Pan Bronisław Sakowski. 
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
w/s skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie wniesionej przez Pana Janusza Łyjaka – Prezesa Zarządu 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Baniach (druk nr 
2/SE/100). 

 

Przewodnicząca Zarządu powiadomiła zebranych o złożeniu w dniu  
28 grudnia 2004 r. skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
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w Gryfinie przez Pana Janusza Łyjaka – Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Baniach. Treść skargi została odczytana na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu. Na prośbę Przewodniczącej Zarządu – Dyrektor 
PUP w Gryfinie złożył stosowne wyjaśnienia, które zostały przedstawione 
Członkom Zarządu. Ponadto Przewodnicząca poinformowała, że skarga nie 
została przekazana w styczniu 2005 r. Radzie Powiatu, gdyż była potrzeba 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień, a po 02.02.2005 r. termin sesji nie został 
jeszcze ustalony. 

W dniu 8 marca 2005 r. na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie 
wpłynęło pismo od Prezesa Janusza Łyjaka wzywające Radę Powiatu  
w Gryfinie do podjęcia stosownych działań w celu załatwienia sprawy (tj. 
rozpatrzenia skargi.  

Na prośbę Przewodniczącej Zarządu na posiedzenie przybył Pan Marian 
Mielczarek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, który został 
poinformowany o tym, że skarga w myśl art. 229 pkt 4 KPA musi być 
rozpatrzona przez Radę Powiatu. Skarga ta, po przeanalizowaniu materiałów 
jest w części zasadna w kwestii dotyczącej działań dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy, który domagał się od pracodawcy wyjaśnień na temat wydania 
dwóch świadectw pracy (z różną podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy) 
bezrobotnemu, który zgłosił się w celu zarejestrowania. Jednak PUP powinien 
zażądać wyjaśnień w tej sprawie od bezrobotnego w pierwszej kolejności 
(dowód bezpośredni), a gdyby bezrobotny takich dowodów nie mógł lub nie 
chciał dostarczyć – można było zwrócić się do pracodawcy bezrobotnego (GS 
„Samopomoc Chłopska w Baniach), aby móc uzyskać dowody pośrednie w 
postępowaniu.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśnił, że w myśl Rozporządzenia  
w sprawie treści świadectw pracy oraz sposobu ich wydawania, pracodawca 
wydający 2 świadectwa pracy bezrobotnemu z tą samą datą, ale różną podstawą 
prawną rozwiązania stosunku pracy, staje się stroną w postępowaniu.  
W związku z tym, że świadectwo pracy jest potrzebne do wydania decyzji  
o zarejestrowaniu bezrobotnego pracodawca, który wydał 2 świadectwa pracy 
osobie bezrobotnej zobowiązany jest powiadomić urząd pracy o tym, które 
świadectwo pracy jest właściwe.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie powiadomił, że zwróci się 
do radcy prawnego obsługującego Powiatowy Urząd Pracy o sporządzenie 
opinii prawnej w tej sprawie. 
 

Zarząd po dyskusji oraz zapoznaniu się z całą dokumentacją w sprawie 
skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
złożonej przez Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Baniach – Pana Janusza Łyjaka, postanowił: 

- przekazać skargę wraz z wyjaśnieniami Radzie Powiatu w celu 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami, 
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- poprosić od dodatkową opinię prawną, 
- wystosować pismo do Pana Janusza Łyjaka – Prezesa Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” informujące o aktualnym toku 
postępowania skargi złożonej na Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie, 

- zobowiązać p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich do przygotowania na następny Zarząd stosownej 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 

1. Zapoznanie się z pismami Wójtów i Burmistrzów dotyczącymi 
współpracy z Powiatem Gryfińskim (druk 1/100). 

 

Zarząd zapoznał się szczegółowo z pismami Wójtów i Burmistrzów 
dotyczącymi współpracy z Powiatem Gryfińskim. Pisma te są odpowiedzią 
na pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Lidii Pięty, wysłane na wniosek 
Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatrując wniosek o odwołanie 
Starosty Gryfińskiego zwróciła się do Wójtów i Burmistrzów gmin 
wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego o wyrażenie swojej opinii na 
temat współpracy z Powiatem Gryfińskim. Opinie pozytywne wydali: 

1. Burmistrz Morynia – pozytywna, 
2. Burmistrz Cedyni – pozytywna, 
3. Wójt Gminy Banie – pozytywna, 
4. Wójt Starego Czarnowa – pozytywna 
Pozostali Wójtowie i Burmistrzowie (Burmistrz Gryfina,  

Wójt Widuchowej, Burmistrz Gminy Chojna, Burmistrz Mieszkowic, 
Burmistrz Trzcińska – Zdroju) wnieśli swoje uwagi i zastrzeżenia  
do współpracy z Powiatem Gryfińskim.  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że zostaną przygotowane 
materiały poglądowe, które przekazane będą członkom Komisji Rewizyjnej 
oraz pozostałym radnym Powiatu Gryfińskiego. Odnosić się one będą  
do uwag i zastrzeżeń wyrażonych przez w/w Wójtów i Burmistrzów  
 

2. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczące 
odpowiedzi na pismo Pana Sławomira Sasińskiego w sprawie 
konieczności opiniowania przez Izbę projektu budżetu Powiatu  
z uwzględnieniem środków na pokrycie zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 2/100). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie dotyczącym odpowiedzi na pismo Pana Sławomira Sasińskiego 
w sprawie konieczności opiniowania przez Izbę projektu budżetu Powiatu  
z uwzględnieniem środków na pokrycie zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie. 

Przewodnicząca Zarządu przypomniała, że Powiat Gryfiński  
w budżecie nie ujmuje środków na zobowiązania wobec SPZZOZ, gdyż 
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SPZZOZ nie znajduje się w stanie likwidacji. Żądanie, zatem ujęcia  
w budżecie powiatu środków na zobowiązania SPZZOZ jest bezzasadne. 
 

3. Pismo spółki FALCK w sprawie wpółpracy z władzami samorządowymi 
w zakresie ochrony zdrowia (druk nr 3/100). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem spółki FALCK w sprawie współpracy  
z władzami samorządowymi w zakresie ochrony zdrowia. 

W piśmie tym, w/w spółka składa propozycję we współtworzeniu ponad 
powiatowych centrów powiadamiania ratunkowego oraz tworzenia 
wspólnych przedsięwzięć pod auspicjami samorządu powiatowego 
pomiędzy szpitalem a firmą FALCK, która mogłaby obejmować – 
wydzielenie części szpitala od spółki.  
 

4. Infomacja Etatowego Członka Zarządu n/t zmiany regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu  
w Gryfiinie. 

 

Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz wyjaśnił, że regulamin 
wynagradzania nauczycieli nie musi być zmieniony, gdyż określone  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu zmiany w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym są obowiązujące bez potrzeby 
zmiany uchwały Rady Powiatu. 

Wynika to z tego, że rozporządzenie jest aktem prawnym wyższego 
rzędu niż uchwała Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

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   _________________ 


