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Protokół nr 108/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 8 czerwca 2005 r. w godzinach od 900 do 1330 oraz 9 czerwca 
2005 r.. w godzinach od 730 do 1050 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. (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został w: 
a) PIONIE STAROSTY o punkt nr 8 w brzmieniu „Wniosek Koordynatora Ochrony 

Zdrowia w/s sposobu wyłonienia nowej kadry zarządzającej w SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 8/SP/108). 

b) PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt 8 w brzmieniu: 
„Omówienie spraw zawiązanych z finansowaniem oświaty w związku ze 
zmniejszeniem subwencji oświatowej dla Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 7/WSP-
AN/108). 

c) PIONIE SEKRETARZA o: 
- punkt 3 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 3/SE/108). 

- punkt 4 w brzmieniu „Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich dot. wniosku pani Magdaleny Ziętkiewicz najemcy budynku przy 
ul. Dworcowej 1 w Chojnie – o rozwiązanie umowy najmu” (druk nr 4/SE/108).  

- punkt nr 5 w brzmieniu „Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich dot. wniosku firmy Usługi Prawnicze mgr Waldemar Masłowski  
o wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk nr 
5/SE/108). 

- punkt 6 w brzmieniu „Wniosek w sprawie możliwości zabezpieczenia i przyznania 
środków finansowych w kwocie 75 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego  
i oprogramowania użytkowego i systemowego (druk nr 6/SE/108). 

Na wniosek Starosty oraz Etatowego Członka Zarządu jako pierwsze będą rozpatrywane 
następujące punkty: 

1. Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu gryfińskiego. 

2. Omówienie spraw związanych z finansowaniem oświaty w związku ze 
zmniejszeniem subwencji oświatowej dla Powiatu Gryfińskiego (druk 7/WSP-
AN/108). 

3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s sposobu wyłonienia nowej kadry 
zarządzającej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 8/SP/108). 

Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 106/II/2005 z 20 maja 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymało się). Zarząd przełożył przyjęcie protokołu Nr 107/II/2005 z 24 maja 2005 r. 
na kolejne posiedzenie. 
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II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacyjnych szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. 

  
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Barbara 
Maślak poinformowała, że 3 czerwca 2005 r. Kurator Zachodniopomorski 
pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne szkół ponadgimnazjalnych 
istniejących na terenie powiatu gryfińskiego. Ponadto powiedziała, że wcześniej 
kurator pozytywnie zaopiniował arkusze dwóch Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego. Następnie stwierdziła, że wszystkie arkusze organizacyjne 
zostały przygotowane zgodnie z procedurą określoną przez Kuratora 
Zachodniopomorskiego. Nadmieniła, że w związku z tym, iż w dalszym ciągu 
trwa nabór trudno jest określić ile będzie klas w nowym roku szkolnym. 
Przedstawiła również procedurę zatwierdzania arkuszy organizacyjnych.  
Po zaopiniowaniu arkuszy przez kuratora są one zatwierdzane przez Zarząd 
Powiatu. Do 31 sierpnia 2005 r., w przypadku dokonania jakichkolwiek 
aneksów do w/w arkuszy kurator ponownie opiniuje arkusze, a Zarząd Powiatu 
je zatwierdza. Tak przygotowane arkusze organizacyjne są przesyłane  
do poszczególnych szkół.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poprosił panią Naczelnik Maślak  
o zaprezentowanie przykładowego arkusza organizacyjnego. Następnie 
powiedział, że w takim arkuszu znajduje się wykaz godzin dla kadry 
nauczycielskiej zatrudnionej w danej szkole z wyłączeniem nauczycieli 
emerytowanych oraz nadgodzin. 
Zaznaczył, że jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską to jest brak specjalistów  
w zakresie informatyki, j. angielskiego, j. niemieckiego oraz wychowania 
fizycznego. 
Członek Zarządu Danuta Bus spytała czy w przypadku, gdy klasy liczą 
powyżej 24 osób jest zachowany podział na grupy. 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Barbara Maślak 
odpowiedziała twierdząco. 
 

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione projekty arkuszy 
organizacyjnych szkół ponadgminazjalnych, Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Chojnie, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie, które uprzednio zostały przez Kuratora 
Zachodniopomorskiego.  

Do podpisania wyżej wymienionych arkuszy organizacyjnych Zarząd 
upoważnił Starostę Gryfińskiego. 
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2. Omówienie spraw związnych z finansowanie oświaty w związku ze 
zmniejszeniem subwnecji oświatowej dla Powiatu Gryfińskiego (druk 
7/WSP-AN/108). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poinformował, że zapadła decyzja, co 
do ostatecznej kwoty przyznanej dla powiatu gryfińskiego w zakresie oświaty. 
Powiedział, że kwota ta jest zmniejszona w stosunku do planu o 421 tys. zł.  
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Barbara 
Maślak stwierdziła, że co roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu zmienia 
zasady finansowania oświaty. W tym roku został wprowadzony wskaźnik 
korygujący, który zależy od struktury awansu zawodowego nauczycieli.  
W powiecie gryfińskim stosunek nauczycieli wszystkich stopni nie osiąga tzw. 
wagi 1. Powiedziała, że projekt budżetu zakładał jako standard tzw. wagę 1. 
Niestety jest on mniejszy (ok. 0,96) i liczba uczniów w danej szkole przeliczana 
przez wagę poniżej 1 punktu daje w rezultacie mniejsze środki. W sumie daje to 
kwotę 421 tys. zł i takiej kwoty brakuje w budżecie.   
W chwili otrzymania ostatecznej kwoty subwencji okazuje się, że niektórym 
szkołom mającym większą liczbę dzieci należy dodać środki, natomiast tam 
gdzie jest mniejsza liczba uczniów należy ją uszczuplić. 
Powiedziała, że w druku nr 8/WSP-AN/108 są wykazane dane dla 
poszczególnych placówek oświatowych powiatu gryfińskiego. Dodała również, 
że w tym dokumencie przedstawione są propozycje rozwiązania w dwóch 
wariantach dla wszystkich placówek powiatu gryfińskiego. Pierwszy zakłada 
tzw. ostre rozwiązanie czyli gwałtowne obcięcie środków dla danej placówki, 
zaś drugi łagodniejsze zmniejszenie środków.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zaznaczył, że te dwa warianty 
sprawiają, że jest pewien dylemat w jaki sposób rozwiązać finansowanie 
oświaty. Wariant ostry zakłada trzymanie się ściśle kwot przyznanych przez 
MEN i S dla każdej placówki, zaś łagodny powoduje, że w niektórych 
placówkach środki są zmniejszane i „dokładane” w tych szkołach, w których 
niedobór środków jest znaczny.  
Członek Zarządu Danuta Bus zauważyła, że kwoty zabierane  
w poszczególnych placówkach są bardzo zróżnicowane. Zaproponowała, aby 
„zabierane” kwoty były podobne we wszystkich placówkach. Z zestawienia 
przedstawionego przez Wydział Edukacji wynika, że ciężar zabierania środków 
poszczególnym placówkom nie jest równomierny.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zaproponował, aby każdy z członków 
Zarządu Powiatu wypowiedział się w tej sprawie. Podkreślił, że Zarząd musi 
liczyć się z tym, że będzie krytycznie oceniany przez radnych opozycyjnych 
oraz dyrektorów szkół. Będą oni podkreślać, że przyjęliśmy zasadę „pieniądze 
idą za uczniem”. Stwierdził następnie, że powinno być dołączone tutaj 
zestawienie, jaka kwota jest „zabierana” poszczególnym placówkom 
oświatowym.  
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Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że w tegorocznym 
budżecie nie ma osobnego źródła sfinansowania niedoboru środków  
w placówkach oświatowych.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że jeżeli chcemy utrzymać 
niektóre szkoły np. ZSP w Mieszkowicach to należy rozważyć odjęcie części 
środków placówkom, które otrzymały większą subwencję. Powiedziała, że 
innym rozwiązaniem jest stopniowe wygaszanie szkoły.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że będzie to problem, 
przed którym stoi cały Zarząd. Powtórzył, że Zarząd będzie obiektem ataków ze 
strony radnych opozycyjnych, którzy będą zarzucać złamanie danego słowa 
danego na początku roku. Dodał, że wygaszenie szkoły w Mieszkowiach nie 
może mieć miejsca, gdyż pochłonęła ona do tej pory wiele środków 
inwestycyjnych.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że nie powinno być 
dużym zaskoczeniem dla dyrektorów jeżeli otrzymają środki finansowe w takiej 
kwocie jakie zostały zaplanowane w projekcie budżetu powiatu na 2005 r. 
Zaproponowała wziąć pod uwagę wariant drugi czyli odjęcie części środków 
poszczególnym placówkom, zsumowanie ich i dodanie tam gdzie są największe 
niedobory, aby zapewnić zrównoważony poziom finansowania poszczególnych 
placówek oświatowych. 
Członek Zarządu Bronisław Sakowski wyraził podobne zdanie co 
Przewodnicząca Zarządu oraz dodał, że zasadnym jest aby odbyło się spotkanie 
dyrektorów i przedstawienie oraz wytłumaczenie im całości sytuacji jaka 
zaistniała.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre wyraziła odmienne zdanie, 
podkreślając, że dyrektorzy szkół wykonują funkcje wykonawcze w stosunku do 
organów uchwałodawczych. Nie dyrektorzy powinni być podmiotami przy 
konsultacji takich rozwiązań, a przede wszystkim Rada Powiatu w Gryfinie.   
 Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odnosząc się do wypowiedzi Członka 
Zarządu Bronisława Sakowskiego stwierdził, że nie można traktować 
dyrektorów szkół placówek w sposób przedmiotowy. Sytuacja wymaga, aby 
wcześniej poinformować ich o zaistniałym problemie.  

Członek Zarządu Danuta Bus uznała, że wszystkie szkoły, które mają 
zatwierdzony plan powinny mieć zapewnione środki adekwatne do 
zatwierdzonego planu. Dopiero w sytuacji, gdy tych środków nie starcza 
powinno być one uzupełnione z tych placówek, które mają większa subwencję 
niż plan.  
 

Zarząd po dyskusji przyjął zaproponowany przez Wydział Edukacji. 
Kultury, Sportu i Turystyki wariant II rozwiązania problemu finansowania 
placówek oświatowych w 2005 r. Zarząd polecił przygotowanie wariantu II 
w formie projektu uchwały Rady Powiatu pod względem merytorycznym 
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Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zaś pod względem 
finansowym Wydziałowi Finansowo – Księgowemu. 

Zgodnie z przyjętą zasadą konstruowania budżetów szkół utrzymana 
została idea „pieniądz idzie za uczniem” dokonano korekty planów 
wydatków budżetowych szkół, wynikiem, czego było zwiększenie lub 
zmniejszenie planów poszczególnych szkół.  
 

PION STAROSTY.  
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s sposobu wyłonienia nowej 

kadry zarządzającej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
8/SP/108). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała, że odbyła przy 
udziale Koordynatora Ochrony Zdrowia przy udziale Skarbnika Powiatu – 
rozmowy informacyjne z:  
1. Dr Jackiem Kargulem reprezentującym spółkę „INTERMED” Sp. z o.o., 

który zajmował się prywatyzacją i zamianą SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Resku w jednostkę niepubliczną. Spotkanie odbyło się 23 maja 2005 r. 
Otrzymał on komplet dokumentów związanych z kondycją finansową 
szpitala powiatowego, 

2. Dr Adamem Roślewskim, reprezentującym firmę Zakład Usług 
Konsultingowych „Know – How”. Spotkanie odbyło się 30 maja 2005 r., 

3. Dr Piotrem Gerberem reprezentującym firmę „Euromedicar” z Wrocławia. 
Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2005 r. 

Każdy zainteresowany podmiot mógł obejrzeć szpital – zapoznając się jego 
bazą. 
Następnie powiedziała, że przed organami powiatu stoi zadanie rozstrzygające o 
strukturze organizacyjnej i prawnej szpitala powiatowego. Dodała, że brane pod 
uwagę mogą być 2 rozwiązania. Powierzenie prowadzenia szpitala powiatowego 
spółce, która przedstawi kompleksowy program restrukturyzacji placówki i 
przedstawi kandydata na dyrektora. Drugim rozwiązaniem jest ogłoszenie tylko 
konkursu na stanowisko dyrektora szpitala i przygotowanie restrukturyzacji 
przez powiat. 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że w 
przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego 
procedura, w myśl obowiązujących przepisów będzie trwała ok. 2 miesięcy. 
Innym sposobem zatrudnienia nowego dyrektora jest powołanie przez Zarząd 
Powiatu w drodze uchwały.  
Trzecim sposobem jest zawarcie umowy menedżerskiej z podmiotem prawnym 
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.  
Kolejną propozycją jest ogłoszenie konkursu na opracowanie programu 
restrukturyzacyjnego. Poinformował, że podobny konkurs został ogłoszony  
w Świeciu. W tej sytuacji nie trzeba ogłaszać przetargu nieograniczonego.  
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W przypadku powiatu świeckiego firma, która wygrała konkurs skierowała 
osobę do wdrożenia programu restrukturyzacyjnego w szpitalu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w przypadku 
wyboru ostatniego rozwiązania to koniecznym będzie wyposażenie wszystkich 
zainteresowanych firm w dokumentację na temat szpitala powiatowego. 
Następnie spytała jak nazywa się taki konkurs. 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko odpowiedział, że w 
przypadku powiatu świeckiego został ogłoszony nabór dla przedsiębiorców, 
którzy opracują i wdrożą program restrukturyzacyjny dla szpitala powiatowego 
w Świeciu oraz przekształcenia go w niepubliczną placówkę. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w przypadku 
ogłoszenia konkursu ofert na przygotowanie programu restrukturyzacyjnego  
dla szpitala powiatowego w Gryfinie na razie nie może być brane pod uwagę 
przekształcenie go w niepubliczną placówkę. Również zaproszenie 
przedsiębiorców do konkursu ofert nie może być brane pod uwagę. Zdaniem 
Przewodniczącej Zarządu powinno się operować stwierdzeniem – 
podmiot/oferent. Przedstawi on program restrukturyzacyjny, który zostanie 
zaakceptowany przez komisję, Zarząd i Radę Powiatu w Gryfinie i wdroży w 
szpitalu powiatowym w Gryfinie. Wskaże również osobę zarządzającą szpitalem 
powiatowym. Ogólnie biorąc przeprowadzi w imieniu Zarządu Powiatu 
restrukturyzację szpitala.  
Członek Zarządu Danuta Bus zaproponowała, aby komisja oceniając oferty 
przedstawiła najlepszą ofertę Radzie Powiatu. Dodała, że skład komisji 
powinien być jak najszerszy. Spytała, czy żadna z przedstawionych propozycji 
nie wymaga od organu prowadzącego przejęcia na siebie zobowiązań szpitala.  
Radca Prawny Starostwa Powiatowego mec. Zygmunt Kandulski zabierając 
głos stwierdził, że w kwestii zatrudnienia zarządzającego szpitalem są dwie 
drogi. Pierwsza możliwość to zawarcie umowy o pracę. Drugą drogą jest 
zatrudnienie osoby fizycznej lub osoby prawnej na podstawie umowy cywilno-
prawnej. Podkreślił, że w przypadku wyboru drugiego rozwiązania to należy 
brać pod uwagę ustawę – prawo zamówień publicznych. Wyjątkiem jest 
poszukiwanie lex specialis, który pozwoli wykluczyć ustawę – prawo zamówień 
publicznych. Tym, lex specialis może być ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej. Zdaniem mec. Kandulskiego najbezpieczniejszym sposobem 
zatrudnienia nowego zarządzającego szpitala, bez względu na to czy jest to 
osoba fizyczna lub prawna, jest oparcie się na ustawie – prawo zamówień 
publicznych.   
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała czy określenie 
„tożsamości” konkretnego szpitala, dla którego ma być ogłoszony konkurs na 
opracowanie programu restrukturyzacyjnego powoduje wymóg spełnienia 
ustawy – prawo zamówień publicznych. 



 7

Radca Prawny Starostwa Powiatowego mec. Zygmunt Kandulski wyraził 
pogląd, że bezwzględnie należy przestrzegać tej ustawy również w tym 
przypadku.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że  
w przypadku szpitala w Świeciu, został ogłoszony konkurs na opracowanie 
programu restrukturyzacyjnego. Podmiot, który wygrał konkurs wydelegował 
swojego przedstawiciela do wdrożenia tegoż programu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zwróciła się z pytaniem do mec. 
Kandulskiego, jaki charakter ma wpis SPZOZ do rejestru SPZOZ wojewody. 
Radca Prawny Starostwa Powiatowego mec. Zygmunt Kandulski 
odpowiedział, że zgodnie z przepisami taki zakład w momencie wpisu 
otrzymuje osobowość prawną.    
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła każdego z członków 
Zarządu o wypowiedzenie się na temat – w jakim kierunku należy zmierzać, aby 
rozwiązać jak najszybciej kwestię zarządzania szpitalem. Dodała, że 
kompetencją Zarządu Powiatu jest zatrudnianie i zwalnianie kierowników 
jednostek organizacyjnych, w tym także spzoz-ów. Powiedziała, że można 
potraktować wybór zarządzającego w taki sam sposób, jak to się dzieje  
w przypadku wyboru dyrektorów w szkół, domów pomocy społecznej. Powołać 
komisję opiniującą, która przeanalizuje oferty i wybierze lub zasugeruje wybór 
najlepszej oferty, którą zatwierdzi Zarząd Powiatu.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że jest to dobry pomysł, gdyż jest 
najkrótszy. Dodała, że taka komisja powinna być utworzona w jak najszerszym 
składzie.        
Radca Prawny Starostwa Powiatowego mec. Zygmunt Kandulski 
powiedział, że w tym przypadku również nie można ominąć ustawy – prawo 
zamówień publicznych. Konkurs może wyłonić tylko kierownika zakładu.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że  
w przypadku Świecia ogłoszono konkurs, ale nie za jakąś określoną kwotę. 
Dodał, że nie było w tym przypadku mowy o gratyfikacji za opracowanie tego 
konkursu. Komisja wybrała program, przedstawiła Zarządowi propozycję, który 
zatwierdził ją. Następnie został zatrudniony człowiek na umowę o pracę, 
wskazany przez firmę, która wygrała konkurs na opracowanie programu.  
Nie było tu wydatkowania pieniędzy publicznych.   
Radca Prawny Starostwa Powiatowego mec. Zygmunt Kandulski 
powiedziała, że taki sposób jest lege artis.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaproponowała, aby spotkać się 
w sprawie opracowania treści ogłoszenia jutro tj. 9 czerwca 2005 r. o godz. 7.30.   
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Przewodnicząca Zarządu –  
Ewa De La Torre. Od tego momentu obradom przewodniczy – Wicestarosta – Józef Ruciński 
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego na temat pisma anonimowego mieszkańca DPS  
w Dębcach, które wpłynęło do w/w wydziału (druk nr 1/WSP/108).  
 
Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat 
anonimowego mieszkańca DPS w Dębcach, które wpłynęło do w/w 
wydziału. 

Zarząd zobowiązał dyrektora PCPR w Gryfinie do poinformowania 
Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego o przeprowadzonych działaniach w tej sprawie.  
 

2. Informacja Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dotyczące odpowiedzi 
na pismo z dnia 13.05.2005 r. skierowanego do Zarządu Powiatu przez 
Panią Bożenę Małecką (druk nr 2/WSP/108). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Domu Dziecka w Binowie 

dotyczące odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2005 r. skierowanego  
do Zarządu Powiatu przez Panią Bożenę Małecką.  

Zarząd zobowiązał dyrektora PCPR w Gryfinie do wystosowania 
odpowiedzi na pismo Pani Bożeny Małeckiej wyjaśniające kwestię 
„rekompensaty finansowej i moralnej, której domaga się za poniesione 
szkody osobiste”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

zespołu opiniującego oferty na realizację zadania własnego powiatu  
z zakresu pomocy społecznej przeznaczonego do realizacji w 2005 r. - 
prowadzenie 8 placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgimnnym (druk nr 3/WSP/108). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na 
realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonego do realizacji w 2005 r. - 
prowadzenie 8 placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgimnnym  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania zespołu 
opiniującego oferty na realizację zadania własnego powiatu z zakresu 
pomocy społecznej przeznaczonego do realizacji w 2005 r. - prowadzenie  
8 placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgimnnym.  
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4. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca pisma skierowanego 
do Dyrektora Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w 
Gardnie (druk nr 4/WSP/108). 

 
Zarząd przyjął informację Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca pisma 

skierowanego do Dyrektora Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka 
"AGATOS" w Gardnie. 
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian  

w harmonogramie wydatków PCPR w Gryfinie w 2005 r. (druk nr 
5/WSP/108). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  

w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków PCPR  
w Gryfinie w 2005 r.   
 
6. Podpisanie aneksu nr 3 do umowy na dofinansowanie ze środków 

PFRON zadania - utworzenie i działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie (druk nr 6/WSP/108). 

 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 3 do umowy  

na dofinansowanie ze środków PFRON zadania - utworzenie i działalność 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
 
7. Podpisanie aneksu nr 4 do umowy na dofinansowanie ze środków 

PFRON zadania - utworzenie i działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie (druk nr 7/WSP/108). 

 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 4 do umowy  

na dofinansowanie ze środków PFRON zadania - utworzenie i działalność 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
 
8. Wniosek Zarządcy Nieruchomościami w sprawie korekty zamówionej 

mocy cieplnej dla budynków Starostwa Powiatowego przy  
ul. Sprzymierzonych 4 i 11 Listopada 11D (druk nr 8/WSP/108). 

 
Zarząd zapoznał się z analizą zleceń na dostawę energii cieplnej  

i kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla budynków Starostwa 
Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 i 11 Listopada 11D. 

W związku z potrzebą wyjaśnienia kwestii dotyczących kompetencji 
Zarządu, co do podjęcia decyzji w tej sprawie, Zarząd przełożył 
rozpatrzenie wniosku w/s zlecenia korekty zamówionej mocy cieplnej dla 
budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 i 11 
Listopada 11D na kolejne posiedzenie. 
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9. Wniosek Zarządcy Nieruchomościami w sprawie zmiany grupy 
taryfowej mocy zamówionej energii elektrycznej dla budynków 
Starostwa Powiatowego (druk nr 9/WSP/108). 

 
Zarząd zapoznał się z analizą zmiany grupy taryfowej mocy zamówionej 

energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego. 
W związku z potrzebą wyjaśnienia kwestii dotyczących kompetencji 

Zarządu co podjęcia decyzji w tej sprawie, Zarząd przełożył rozpatrzenie 
wniosku w sprawie zmiany grupy taryfowej mocy zamówionej energii 
elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego. 

 
10. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3, 
położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, 
zbudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1 stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/WSP/108). 

 
Zarząd odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na podział nieruchomości 
oznaczonej nr działki 167/3, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy  
ul. Niepodległości 28, zbudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego podjął następujące 
rozstrzygnięcia: 

a) wyrazić zgodę na dokonanie podziału w/w działki, 
a) nie wyrazić zgody na wydzierżawienie części działki 167/3 Panu 

Rajmundowi Owczarkowi. 
 
11. Wniosek Polskiego Związku Niewidomych Okręgu 

Zachodniopomorskiego Koła w Gryfinie z dnia 13.04.2005 r. w sprawie 
wskazania innego lokalu na prowadzenie działalności statutowej,  
w zamian za zajmowane lokale przy ul. Flisaczej 4, przeznaczone  
do sprzedaży (druk nr 11/WSP/108). 

 
Zarząd po analizie wniosku stwierdza, iż nie widzi żadnych możliwości 

prawnych wskazania innego lokalu na prowadzenie działalności statutowej, 
w zamian za zajmowane lokale przy ul. Flisaczej 4. 

Zarząd mając na uwadze charakter działalności w/w stowarzyszenia 
zobowiązał Wicestarostę do wystosowania pisma do Burmistrza Miasta  
i Gminy Gryfino z prośbą o ewentualne wskazanie lokalu, który mógłby być 
przekazany Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręgu 
Zachodniopomorskiego Koła w Gryfinie. 

   
12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie przyjęcia umów  

w użyczenia i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania 
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pod nazwą: Prowadzenie DPS w Nowym Czarnowie i Moryniu (druk nr 
12/WSP/108). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia umów w użyczenia i zlecenia organizacjom 
pozarządowym realizacji zadania pod nazwą: Prowadzenie DPS w Nowym 
Czarnowie i Moryniu. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości w obrębie 3 miasta Moryń, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres 5 lat (druk nr 
13/WSP/108). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości w obrębie 3 miasta Moryń, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego na okres 5 lat 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/s wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości w obrębie 3 
miasta Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres 5 lat.   
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości 
Nowe Czarnowo w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres 5 lat (druk nr 
14/WSP/108). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Czarnowo w obrębie 
ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres 5 lat 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/s wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 
położonej w miejscowości Nowe Czarnowo w obrębie ewidencyjnym 
Pniewo, gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
na okres 5 lat. 

 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie dofinansowania kosztów wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie do Mirow w Meklemburgii (druk 
nr 1/WSP-AN/08). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania kosztów wyjazdu 
młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie do Mirow  
w Meklemburgii. 
 
2. Ponowne rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki mające na celu wytypowanie trzech przedstawicieli 
organu prowadzącego do udziału w pracach komisji konkursowej,  
w tym jej przewodniczącego (druk nr 2/WSP-AN/108). 

 
Zarząd do prac komisji konkursowej mającej na celu wybór dyrektora 

ZSP nr 2 w Gryfinie wytypował: 
0. Przewodniczącą Zarządu – Ewę De La Torre, 
0. Etatowego Członka Zarządu – Adama Nycza, 
0. Członka Zarządu – Bronisława Sakowskiego. 

Funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej Zarząd powierzył – 
Etatowemu Członkowi Zarządu – Adamowi Nyczowi.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania projektu 
zamiennego linii kablowej 0,4 kV dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie 
firmie "CONBUD" ze Szczecina, mieszczącej się przy ul. Mazurskiej 
17c/3 (druk nr 3/WSP-AN/108). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie 
wykonania projektu zamiennego linii kablowej 0,4 kV dla Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie firmie "CONBUD" ze Szczecina, mieszczącej się 
przy ul. Mazurskiej 17c/3. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie: planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli a także specjalności i form kształcenia i form kształcenia, na 
które dofinansowanie będzie przyznawane (druk nr 4/WSP-AN/108). 

 
Na wniosek członka Zarządu – Danuty Bus wprowadzono poprawki w § 2  
o następującej treści: 

a) „1) za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli – do 500 zł za semestr, 

b) 2) za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego – do 300 zł (na rok kalendarzowy dla 
jednej osoby).”  
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Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2005 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli a także specjalności i form kształcenia i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane wraz zaproponowanymi zmianami? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie: planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli a także 
specjalności i form kształcenia i form kształcenia, na które dofinansowanie 
będzie przyznawane.  
 
5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zmiany układu 

wykonawczego do budżetu na 2005 r. (druk nr 5/WSP-AN/108). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg  
w sprawie zmiany układu wykonawczego do budżetu na 2005 r. Zarząd 
postanowił zsumować z kwotą 150.000 zł i przeznaczyć na bieżące 
utrzymanie dróg i remont chodników.  
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę, 
rozbudowę, nadbudowę zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie 
(druk nr 5/WSP-AN/108). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w SOS-W w Chojnie.  
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniająca Uchwałę  

Nr 531/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu 
dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 1/SK/108). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 531/2005 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zmieniająca Uchwałę Nr 531/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu dochodów  
i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.  
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora 

placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 1/SE/108). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora placówki 
opiekuńczo - wychowawczej - Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora 
placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie od dnia 01 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.  

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia 

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 2/SE/108). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie.  
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk  
nr 3/SE/108). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 
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4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 

dot. wniosku pani Magdaleny Ziętkiewicz najemcy budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie - o rozwiązanie umowy najmu (druk  
nr 4/SE/108). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. wniosku pani Magdaleny 
Ziętkiewicz najemcy budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie -  
o rozwiązanie umowy najmu. 
 
5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 

dot. wniosku firmy Usługi Prawnicze mgr Waldemar Masłowski o 
wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie" 
(druk nr 5/SE/108). 

 
Odnośnie wniosku p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 

Obywatelskich dot. wniosku firmy Usługi Prawnicze mgr Waldemar 
Masłowski o wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w 
Chojnie", Zarząd postanowił wyrazić zgodę na ogłoszenie ustnego 
przetargu nieograniczonego na następujących warunkach: 

1. cena wywoławcza 6,00 zł netto + VAT za 1 m2 w skali miesiąca 
(nieobejmująca kosztów utrzymania pomieszczenia), 

2. remont przedmiotowych pomieszczeń w zakresie uzgodnionym z 
wynajmującym na koszt własny najemcy, 

3. możliwość podnajęcia poszczególnych pomieszczeń w lokalu nr 12    
 
6. Wniosek w sprawie możliwości zabezpieczenia i przyznania środków 

finansowych w kwocie 75 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego  
i oprogramowania użytkowego i systemowego (druk nr 6/SE/108). 

 
  Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie możliwości 
zabezpieczenia i przyznania środków finansowych w kwocie 75 000,00 zł na 
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego  
i systemowego. 
 
II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo 

spółki "Jatex - Finanse" w sprawie zawarcia porozumienia (druk nr 
1/SP/108). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie będące 

odpowiedzią na pismo spółki "Jatex - Finanse" w sprawie zawarcia 
porozumienia. 
 



 16

2. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat terminu wypłaty 
zaległych wierzytelności lekarzom (druk nr 2/SP/108). 

 
Zarząd przyjął informację Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 

terminu wypłaty zaległych wierzytelności lekarzom – byłym pracownikom 
SPZZOZ w Gryfinie. 
 
3. Notatka urzędowa Koordynatora Ochrony Zdrowia dotycząca oferty 

cenowej na histeroskop i diatermię endoskopową (druk nr 3/SP/108). 
 

Zarząd zapoznał się notatką urzędową Koordynatora Ochrony Zdrowia 
dotycząca oferty cenowej na histeroskop i diatermię endoskopową.  
 

4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o 
złożeniu przez część załogi podań o rozwiązanie stosunku pracy (druk nr 
4/SP/108). 

 
Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie informujące o złożeniu przez część załogi 
(ordynatorzy i lekarze) podań o rozwiązanie stosunku pracy. 
 
5. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo 

"PROFIT" Sp. z o.o. wzywające Powiat Gryfiński do zapłaty kwoty 
85.980,18 zł stanowiącej zobowiązanie SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 
5/SP/108). 

 

Zarząd przyjął pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie będące 
odpowiedzią na pismo "PROFIT" Sp. z o.o. wzywające Powiat Gryfiński  
do zapłaty kwoty 85.980,18 zł stanowiącej zobowiązanie SPZZOZ  
w Gryfinie.  
 

6. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia dotycząca pisma dyrektora 
na temat rozwiązań dotyczących zabezpieczenia świadczeń medycznych 
(druk nr 6/SP/108). 

 

Zarząd przyjął informację Koordynatora Ochrony Zdrowia dotycząca 
pisma dyrektora na temat rozwiązań dotyczących zabezpieczenia świadczeń 
medycznych. 
 

7. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/SP/108). 

 
 Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
VII. SPRAWY, RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Podziękowania Prezesa Zarządu Janusza Łyjaka za uznanie skargi na 

działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 
1/108). 

 
Zarząd przyjął podziękowania Prezesa Zarządu Janusza Łyjaka  

za uznanie skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie. 
 
Członek Zarządu Danuta Bus zwróciła się z pytaniami: 

 czy słusznym jest zamieszczenie artykułu sponsorowanego w jednej z 
lokalnych gazet, które informowało o rozpoczęciu robót na drodze 
Bartkowo- Gajki. 

 na jakim etapie jest sprawa tzw. wycięcia drzewa w Chojnie. 
 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz po rozmowie telefonicznej  
z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział, że tekst był opłacony  
z środków przyznanych ze ZPORR na promocję inwestycji. Jest element 
wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.   
Jeżeli chodzi o sprawę tzw. wycięcia drzewa w Chojnie to sprawa została 
zakończona na I etapie.  
 

W tym momencie ogłoszono przerwę w obradach Zarządu Powiatu  
 do dnia 9 czerwca 2005 r. do godz. 7.30 

 
II.PION SEKRETARZA. 
8. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s sposobu wyłonienia nowej 

kadry zarządzającej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
8/SP/108). 

 
Zarząd omówił i opracował projekt ogłoszenia oraz regulaminu  

w konkursie ofert na opracowanie programu restrukturyzacyjnego dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w 
sprawie ogłoszenia oraz regulaminu na konkurs ofert na opracowanie programu restrukturyzacyjnego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 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 ogłoszenia oraz 
regulaminu na konkurs ofert na opracowanie programu 
restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.   
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w 
sprawie powołania komisji konkursowej powołanej do wyłonienia oferenta na opracowanie programu 
restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób     
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
opiniującej powołanej do wyłonienia oferenta na opracowanie programu 
restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Komisja została powołana w następującym składzie: 
Przewodnicząca 
Ewa De La Torre   - Przewodnicząca Zarządu Powiatu  
 
Członkowie: 
Józef Ruciński    - Członek Zarządu Powiatu, 
Adam Nycz     - Członek Zarządu Powiatu, 
Bronisław Sakowski   - Członek Zarządu Powiatu, 
Danuta Bus    - Członek Zarządu Powiatu, 
Joanna Bajsarowicz   - Członek Rady Społecznej SPZOZ 

Szpital Powiatowy, 
Bolesław Paulski   - Członek Rady Społecznej SPZOZ Szpital 

Powiatowy, 
Lilianna Ochmańska  - Członek Rady Społecznej SPZOZ Szpital 

Powiatowy, 
Monika Ponto    - Członek Rady Społecznej SPZOZ 

Szpital Powiatowy, 
Dorota Skrzypska   - Członek Rady Społecznej SPZOZ 

Szpital Powiatowy, 
Lidia Pięta    - Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, 
Alicja Warda    - Radna Rady Powiatu w Gryfinie, 
Maciej Racinowski   - Radny Rady Powiatu w Gryfinie, 
Bogusława Błaszczyk          - Przedstawiciel ZZP i P SPZOZ Szpital 

Powiatowy, 
Małgorzata Pawłowska  - Przedstawiciel ZZP i P SPZOZ Szpital 

Powiatowy, 
Anna Jagodzińska – Warda - Przedstawiciel kadry medycznej SPZOZ 

Szpital Powiatowy  
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Zdzisława Uszyńska   - Kierownik Laboratorium SPZOZ Szpital 
Powiatowy, 

Dorota Sokołowska   - Przedstawiciel lekarzy Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, 

Grzegorz Dolata   - Kierownik fili WSPR w Gryfinie, 
Jarosław Witeńko   - Koordynator Ochrony Zdrowia, 
 

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 __________________ 


