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Protokół Nr 101/III/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie  

 

W dniu 21 marca 2005 roku w godzinach 13.00 – 14.00 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 
  
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i poprowadziła 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 (porządek obrad – zał. nr 2)  
  
II. PION STAROSTY 
1. Pismo Prezesa Zarządu ZUMED Spółka z o.o. informujące o spełnieniu 

przez w/w spółkę wymagań z zakresu zarządzania jakością ISO 9001: 
2000 oraz zarządzania środowiskowego ISO 14001: 1996 (druk  
nr 1/SP/101)  

  
Zarząd przyjął do wiadomości pismo Prezesa Zarządu ZUMED Spółka  

z o.o. informujące o spełnieniu przez w/w spółkę wymagań z zakresu 
zarządzania jakością ISO 9001: 2000 oraz zarządzania środowiskowego 
ISO 14001: 1996.  

 

2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące pisma Spółki  
„Jatex – Finanse” z dnia 14 marca 2005 r. (druk nr 2/SP/101)  

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
dotyczące pisma Spółki „Jatex – Finanse” z dnia 14 marca 2005 r. 

 

3. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na przyjęcie sprzętu medycznego w formie darowizny dla SPZOZ 
Szpital Powiatowy od firmy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. (druk  
nr 3/SP/101) 

 

Zarząd zdecydował, że wniosek musi zostać uzupełniony o dokumenty 
wymienione w informacji do wniosku sporządzonej przez Koordynatora 
Ochrony Zdrowia. W związku z tym, że termin sesji jest jeszcze 
nieustalony, m.in. w najbliższym czasie zostanie zwołana Rada Społeczna 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie na posiedzenie, której Pani Dyrektor 
powinna dostarczyć komplet dokumentów wymaganych i wymienionych  
w uchwale jako niezbędnych, aby Zarząd mógł uchwałę w sprawie 
przyjęcia aparatury medycznej przyjąć.  

 

4. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat pism składanych 
przez wierzycieli zbiorowych.  
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Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrektora SPZZOZ  

w Gryfinie na temat pism składanych przez wierzycieli zbiorowych.  
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU 
1. Wniosek dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

ceny wywoławcze sprzętu wyszczególnionego we wniosku oraz sprzedaży 
tego sprzętu w drodze przetargu ustnego. (druk nr 1/WSP-AN/101) 

 

Zarząd wyraził zgodę na wniosek dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na ceny wywoławcze sprzętu wyszczególnionego 
we wniosku oraz sprzedaży tego sprzętu w drodze przetargu ustnego. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 do zachowania wszelkich procedur związanych 
ze zbyciem w/w sprzętu. 
 

2. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące przekazania 
wniosku Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
Rady Miejskiej w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/101). 
 

Zarząd uznał za zasadne przekazanie Wydziałowi Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – zebrania informacji 
na temat liczby uczniów, którzy potencjalnie przebywają, oczekując  
na przyjazd lub odjazd pociągu lub autobusu w poczekalni na dworcu PKP  
w Gryfinie. Zebranie informacji ze wskazaniem, w których godzinach 
poczekalnia jest wykorzystywana powinno zostać wykonane  
w porozumieniu z kierownikiem stacji PKP w Gryfinie oraz w oparciu  
o bazę danych PKP. 

 

IV. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja dotycząca sytuacji powodziowej na terenie powiatu w dniu 

21 marca 2005 r. 
 

Zarząd przyjął do wiadomości informację dotyczącą sytuacji 
powodziowej na terenie powiatu z dnia 21 marca 2005 r.  
 

Na tym posiedzenie zakończono 
 
Protokół sporządziła Dominika Konoponicka.......................................... 
 
Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre ………………………………. 

Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński ………………………………. 

Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz ………………………………. 

Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus ………………………………. 

Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski ………………………………. 
 


