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Protokół nr 107/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 maja 2005 r. w godzinach od 1200 do 1330 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 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. Nieobecni- usprawiedliwieni – Wicestarosta – Józef Ruciński oraz Etatowy 
Członek Zarządu – Pan Adam Nycz (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Na wniosek Przewodniczącej Zarządu w porządek obrad został zmieniony w: 
a) PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU gdzie zamieniono pkt 1 w 

brzmieniu „Pismo Burmistrza Gminy Chojna w sprawie uwzględnienia w planach na 
2005 r. remontu i przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych 
współfinansowanych z Gminą Chojna” na punkt, który brzmi „Informacja o wynikach 
konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Gryfinie przeprowadzonego w dniu 17 maja 2005 r.” (druk nr 1/WSP-AN/107). 

b) PIONIE SEKRETARZA dodano pkt 1 w brzmieniu: „Wniosek Polskiego Związku 
Wędkarskiego Koło Lubanowo oraz Klubu Wędkarskiego Piaseczno w/s 
dofinansowania imprezy integracyjnej dla uczniów polskich i niemieckich” (druk nr 
1/SE/107). 

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd po wprowadzeniu poprawek, przyjął jednogłośnie protokół Nr 105/II/2005  

z 16 maja 2005 r. (3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się)  
 

II. PION STAROSTY. 

1. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do spółki Jatex 
– Finanse będące odpowiedzią na propozycję zawarcia porozumienia 
(druk nr 1/SP/107). 

  

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do 
spółki Jatex-Finanse będące odpowiedzią na propozycję zawarcia 
porozumienia na spłatę wierzytelności. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s przyjęcia rezygnacji ze 
stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
2/SP/107). 

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała Sekretarza Powiatu, co 
się dzieje jeżeli Pani dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy Barbara Turkiewicz 
złożyła wypowiedzenie przed końcem miesiąca. 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart stwierdził, że Pani dyrektor Turkiewicz jest 
zatrudniona na umowę o pracę, więc zgodnie z Kodeksem Pracy, jeżeli 
przepracowała 3 lata na stanowisku dyrektora to okres wypowiedzenia trwa 3 
miesiące. 
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Przewodnicząca Zarządu następnie spytała, jakie są skutki skrócenia okresu 
wypowiedzenia. 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart odpowiedział, że skrócenie okresu 
wypowiedzenia może nastąpić w drodze porozumienia stron lub na wniosek 
pani Dyrektor Turkiewicz. Jeżeli żadna z tych okoliczności nie wystąpi to okres 
wypowiedzenia trwa 3 miesiące.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że powinno się wykorzystać czas 
wypowiedzenia na to, aby przeprowadzić konkurs na dyrektora szpitala. Wtedy 
to nowy dyrektor przejmie obowiązki od pani Turkiewicz. Wyraźnie zaznaczyła, 
że dobrze by było, aby nowy dyrektor przejmował obowiązki od pani 
Turkiewicz, a nie od osoby, która będzie pełnić obowiązki dyrektora.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski stwierdził podobnie jak pani Danuta 
Bus, iż słusznym byłoby przeprowadzenie jak najszybciej procedury 
konkursowej na wyłonienie osoby na stanowisko dyrektora Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. Jego zdaniem dyrektor B. Turkiewicz powinna 
przekazać osobiście obowiązki nowemu dyrektorowi wyłonionemu w konkursie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaznaczyła, że pani Turkiewicz 
może udać się w trakcie wypowiedzenia na zwolnienie lekarskie. 
Członek Zarządu Danuta Bus stwierdziła, że można powierzyć obowiązki 
dyrektora, któremuś z dyrektorów. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre podkreśliła, że może to być 
problem, przypominając jednocześnie fakt jaki swego czasu zaistniał w 
Wydziale Komunikacji i Transportu, gdzie żaden z pracowników nie chciał 
przyjąć takich obowiązków. 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że w przypadku gdyby pani 
dyrektor Turkiewicz udała się na zwolnienie lekarskie to powinno się wystąpić 
do ZUS-u o zbadanie zasadności takiego zwolnienia. Jej zdaniem jest to 
ucieczka przed odpowiedzialnością pani Turkiewicz jako dyrektora placówki.  
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji ze 
stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji ze 
stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 

3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s podjęcia decyzji o 
sposobie wyboru zatrudnienia Kierownika SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie (druk nr 3/SP/107). 

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że są dwa warianty 
sposobu wyboru zarządzającego placówką jaką jest szpital. Pierwszy to konkurs 
dla osób prawnych i powierzenie zarządzania szpitalem firmie zajmującej się 
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tym fachowo. Drugim sposobem jest konkurs na stanowisko dyrektora  
i powierzenie mu obowiązków na podstawie umowy o pracę lub zawarcie 
kontraktu. Zwróciła się jednocześnie z pytaniem do Koordynatora czy są 
przepisy regulujące kwestie związane wyborem dyrektora szpitala. 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko odpowiedział, że wybór 
kierownika placówki, w którym jest wakat musi nastąpić do dwóch miesięcy.  
Z racji tego, że u nas nie ma wakatu to ten przepis nie obowiązuje. Procedura 
jest taka, że Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o konkursie, następnie powołana 
jest komisja konkursowa. Skład jej określa stosowne rozporządzenie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała w jaki sposób nastąpić 
może ogłoszenie konkursu na zarządzanie szpitalem przez podmiot prawny. 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że może 
odbyć się to w drodze przetargu. W tym przypadku komisja konkursowa nie 
musi być tak liczna jak w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że na Radzie 
Społecznej Szpitala Powiatowego musimy przedstawić stanowisko Zarządu 
Powiatu, co do formy prawnej funkcjonowania szpitala. Czy ma to być 
samodzielna publiczna placówka ochrony zdrowia, czy zakład opieki 
zdrowotnej czy też przekształcenie w spółkę ze 100% udziałem powiatu? 
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że obecnie powiat nie posiada 
wolnych środków, aby móc ponieść koszty przekształcenia szpitala w 
jakąkolwiek inną formę prawną. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre stwierdziła, więc że jeżeli jest 
takie stanowisko Zarządu to informacja, jaka zostanie przekazana na Radzie 
Społecznej Szpitala Powiatowego będzie taka, że będzie on istniał jako 
publiczny, samodzielny zakład opieki zdrowotnej.  
Członek Zarządu Danuta Bus wyraziła pogląd, że szpital powinien 
funkcjonować dalej na takich samych zasadach czyli jako publiczny 
samodzielny zakład opieki zdrowotnej. Następnie jest ogłoszony konkurs ofert, 
a procedura związana z wyłonieniem podmiotu lub osoby do prowadzenia 
szpitala powinna się odbyć w okresie wypowiedzenia o pracę pani dyrektora 
Turkiewicz.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że przy 
trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia funkcjonowanie szpitala  
i zarządzenie może być utrudnione. 
 

Zarząd przedyskutował różne sposoby wyboru zatrudnienia 
Kierownika SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zarząd postanowił, że  
w możliwie najszybszym czasie zostanie ogłoszony konkurs ofert  
na wyłonienie menedżera (podmiotu lub osoby) do prowadzenia  
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Stosowna uchwała w tej sprawie 
zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa w sprawie udzielenia dotacji ze środków PFOŚ i GW  
w Gryfinie na zakup tzw. strumienic do napowietrzania ścieków (druk 
nr 1/WSP/107). 
 

Zarząd mając na uwadze podniesienie skuteczności oczyszczania 
ścieków, pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa w sprawie udzielenia dotacji ze środków 
PFOŚ i GW w Gryfinie na zakup tzw. strumienic do napowietrzania 
ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Moryniu.  

Zarząd uznał, że wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Moryniu na zakup strumienic do napowietrzania 
ścieków będzie potraktowany priorytetowo przy planowaniu wydatków  
PFOŚ i GW w 2006 r.  
 

2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat kontroli 
przeprowadzonej w DPS w Nowym Czarnowie (druk nr 2/WSP/107). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Gryfinie 
na temat kontroli przeprowadzonej w DPS w Nowym Czarnowie.  
 

3. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat kontroli 
przeprowadzonej w DPS w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/WSP/107). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Gryfinie 
na temat kontroli przeprowadzonej w DPS w Trzcińsku Zdroju. 
 

4. Wniosek Dyrektora DPS w Moryniu w/s zwiększenia budżetu na 2005 r. 
(druk nr 4/WSP/107). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Moryniu  
w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 r. o kwotę 12.428 zł. 

  

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie przeprowadzonego w dniu 
17 maja 2005 r. (druk nr 1/WSP-AN/107). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach konkursu na stanowisko 
dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie 
przeprowadzonego w dniu 17 maja 2005 r.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych i p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich w sprawie zlecenia firmie Usługi Projektowe mgr inż. 
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Jacek Rossa wykonania dokumentacji projektowej na zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczeń garażu i piwnic w budynku przy  
ul. 11 Listopada 16 D na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 2/WSP-AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych i p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji 
i Spraw Obywatelskich w sprawie zlecenia firmie Usługi Projektowe  
mgr inż. Jacek Rossa wykonania dokumentacji projektowej na zmianę 
sposobu użytkowania pomieszczeń garażu i piwnic w budynku przy  
ul. 11 Listopada 16 D na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia firmie „Patryk Szewczyk – Architekt” 
wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku 
ZSP w Mieszkowicach (druk nr 3/WSP-AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie „Patryk Szewczyk – 
Architekt” wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację 
budynku ZSP w Mieszkowicach. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia firmie „Promat Pracownia Projektowa” 
wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku 
sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 4/WSP-AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie „Promat Pracownia 
Projektowa” wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację 
budynku sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia firmie Biuro Architektoniczne Karola Krzątały 
wykonania dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 5/WSP-
AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia firmie Biuro 
Architektoniczne Karola Krzątały wykonania dokumentacji projektowej na 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu.  
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: 
wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę, 
rozbudowę i nadbudowę obiektów w SOS – W w Chojnie wraz  
z projektem zagospodarowania terenu (druk nr 6/WSP-AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie 
projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę, rozbudowę  
i nadbudowę obiektów w SOS – W w Chojnie wraz z projektem 
zagospodarowania terenu. Komisja przetargowa została powołana  
w następującym składzie: 

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Beata Adamek – sekretarz komisji, 
3. Dorota Koleda – członek komisji, 
4. Beata Dróżdż – członek komisji, 
5. Natalia Sikora – członek komisji.  
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wymianę 
wraz z dostawą stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV  
w placówkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/WSP-
AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na 
wymianę wraz z dostawą stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV 
w placówkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Komisja przetargowa 
została powołana w składzie: 

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji, 
2. Beata Adamek – sekretarz komisji, 
3. Mariola Górniak – członek komisji (w przypadku nieobecności 

zastępstwo pełnić będzie Karina Osińska), 
4. Irena Lewandowska – członek komisji, 
5. Jarosław Witeńko – członek komisji.  
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia firmie „AP STUDIO” Arkadiusz 
Polewka nadzoru autorskiego przy budowie windy w Szpitalu 
Powaitowym w Gryfinie (druk nr 8/WSP-AN/107). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie „AP 
STUDIO” Arkadiusz Polewka nadzoru autorskiego przy budowie windy  
w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie (druk nr 9/WSP-
AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia 
kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie.  
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 
sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu do Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach 40 dzieciom ze Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Gryfinie (druk nr 10/WSP-AN/107). 

 

Ze względu na niezaplanowanie środków w budżecie na na wyżej 
wymienione zadanie oraz braku możliwości prawnych, Zarząd negatywnie 
rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu do Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach 40 dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Gryfinie. 
 

11. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dotycząca zamiaru dyrektora ZSP w Mieszkowicach odwołania  
ze stanowisk kierowniczych Pana Marka Paszki i Pana Zbigniewa 
Ziemby (druk nr 11/WSP-AN/107). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował zamiar dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych odwołania ze stanowisk kierowniczych Pana Marka 
Paszki i Pana Zbigniewa Ziemby. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 1/SK/107). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 2/SK/107). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 3/SK/107). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 4/SK/107). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
(druk nr 5/SK/107). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005 (druk nr 6/SK/107). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za –3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w 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 zwiększającym dotację 

celową dla Powiatu Gryfińskiego na realizację zadań w kwocie 4.252 zł 
zleconych z zakresu pomocy dla repatriantów, 

2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację 
celową dla Powiatu Gryfińskiego na realizację zadań w kwocie 1.421 zł z 
przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji 
Starosty Gryfińskiego z tytułu utraty prawa własności nieruchomości 
zajętej pod budowę drogi wojewódzkiej.  

 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Lubanowo oraz Klubu 

Wędkarskiego Piaseczno w/s dofinansowania imprezy integracyjnej dla 
uczniów polskich i niemieckich (druk nr 1/SE/107). 

 

Ze względu na brak możliwości finansowych Zarząd negatywnie 
rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Lubanowo oraz 
Klubu Wędkarskiego Piaseczno w/s dofinansowania imprezy integracyjnej 
dla uczniów polskich i niemieckich. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Pismo Spółki „PROFIT” do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie spłaty 

wierzytelności SPZZOZ w Gryfinie względem w/w spółki (druk nr 
1/107). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem spółki „PROFIT” do Rady Powiatu w 
Gryfinie w sprawie spłaty wierzytelności SPZZOZ w Gryfinie względem 
w/w spółki. 
 

Zarząd po dyskusji postanowił, że w związku z koniecznością 
przeprowadzenia procesu konsultacji i opiniowania umowy w sprawie 
realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, koniecznością 
przeprowadzenia i zakończenia wszystkich procedur inwentaryzacyjnych, 
finansowych i organizacyjnych oraz na wniosek przejmującego zadanie – 
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Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących z Gorzowa Wielkopolskiego 
– wyłonionego w drodze konkursu, rozpoczęcie realizacji zadania zostało 
przesunięte, co do daty z 1 lipca 2005 r. na 1 sierpnia 2005 r.  

W związku z powyższym ulegają także przesunięcia terminów na 
wykonanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników. 

 
Zarząd po dyskusji postanowił, że w związku z koniecznością 

przeprowadzenia procesu konsultacji i opiniowania umowy w sprawie 
realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, koniecznością 
przeprowadzenia i zakończenia wszystkich procedur inwentaryzacyjnych, 
finansowych i organizacyjnych – przekazanie zadania prowadzenia Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu, Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek i 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą Niegowie wyłonionego  
w drodze konkursu zostało przesunięte, co do daty z 1 lipca 2005 r. na  
1 sierpnia 2005 r.  

W związku z powyższym ulegają także przesunięcia terminów na 
wykonanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 
 

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 __________________ 


