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Protokół nr 109/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 15 czerwca 2005 r. w godzinach od 1300 do 1400 oraz 16 czerwca 
2005 r. od 730 do 1100 oraz od 1330 do 1600 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. Sekretarz Powiatu – Jerzy Herwart nieobecny usprawiedliwiony (lista obecności – 
zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 107/II/2005 z 24 maja 2005 r.  
 
II. PION STAROSTY. 

1. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
skrócenia okresu wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę  
za porozumieniem stron z dniem 20 czerwca 2005 r. (druk nr 1/SP/109). 

  
Zarząd nie wyraził zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia  

i rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 20 czerwca 
2005 r. dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Gryfinie do czasu ustalenia 
objęcia obowiązków przez nowego dyrektora.  
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie 
za rok 2004 (druk nr 2/SP/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ  
w Gryfinie za rok 2004.  
 
3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie pisma Jatex-Finanse  

z dnia 02 czerwca 2005 r.(druk nr 3/SP/109). 
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Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie 
pisma Jatex- Finanse oraz zatwierdził projekt odpowiedzi na pismo spółki 
Jatex-Finanse. 
 

4. Wniosek Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie restrukturyzacji 
SPZZOZ w Gryfinie (druk 4/SP/109). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w 

sprawie restrukturyzacji SPZZOZ w Gryfinie i postanowił przełożyć 
podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie Zarządu. 
 

5. Wniosek Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie przeniesienia 
archiwum SPZZOZ w Gryfinie z pomieszczeń piwnicznych w budynku 
przy ul. 9 Maja 8 w Gryfinie (dawna Przychodnia Rejonowa Nr 2) (druk 
nr 5/SP/109).  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie i 
wyraził zgodę na czasowe przeniesienie archiwum SPZZOZ w Gryfinie  
z pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. 9 Maja 8 w Gryfinie 
(dawna Przychodnia Rejonowa Nr 2) do pomieszczeń w budynku przy  
ul. Niepodległości 39. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
oznaczonej nr działki 78/1 pow. 2 298 m2, położonej w obrębie 3 miasta 
Gryfino przy ul. Szczecińskiej 21 (druk nr 1/WSP/109). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonej nr działki 78/1 pow. 2 298 m2, 
położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Szczecińskiej 21. 

Zarząd postanowił, że sprzedaż całej nieruchomości powinna nastąpić  
w drodze przetargu nieograniczonego z obciążeniem umowami najmu  
do 31.12.2006 r. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu 
na wynajem NZOZ „ORTOS” w Szczecinie gabinetu stomatologicznego 
w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego  
w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 (druk nr 2/WSP/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wynajem NZOZ 
„ORTOS” w Szczecinie gabinetu stomatologicznego w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego 
położonego w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia 
przetargu na wynajem NZOZ „ORTOS” w Szczecinie gabinetu 
stomatologicznego w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego 
położonego w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3.  
 

3. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s rozliczenia planów 
finansowych domów pomocy społecznej w Nowym Czarnowie i Moryniu 
w 2005 r. w związku ze zmianą zasad finansowania od 1 stycznia 2005 r. 
(druk nr 3/WSP/109). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i stwierdził, że wyrażenie zgody w/s 
rozliczenia planów finansowych domów pomocy społecznej w Nowym 
Czarnowie i Moryniu w 2005 r. w związku ze zmianą zasad finansowania 
od 1 stycznia 2005 r. nastąpi w momencie podpisania umowy na 
przekazanie prowadzenia zadania podmiotom, które wygrały konkurs ofert  
na prowadzenie w/w dps-ów.  
 

4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian  
w budżecie PCPR w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 4/WSP/109). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie dokonania zmian w budżecie PCPR w Gryfinie na rok 2005.  
 

5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany wysokości 
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej w Powiecie Polickim (druk nr 5/WSP/109). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  
w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Polickim. 

Do podpisania aneksów w/w sprawie Zarząd upoważnił, Przewodniczącą 
Zarządu – Ewę De La Torre oraz Członka Zarządu – Józefa Rucińskiego. 
 

6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany wysokości 
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej w Powiecie Myśliborskim (druk nr 6/WSP/109). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  
w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Myśliborskim. 

Do podpisania aneksów w/w sprawie Zarząd upoważnił, Przewodniczącą 
Zarządu – Ewę De La Torre oraz Członka Zarządu – Józefa Rucińskiego. 
  

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
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1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia projektu budowlano – wykonawczego na 
remont gabinetu RTG w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie (druk nr 
1/WSP-AN/109). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia projektu budowlano 
– wykonawczego na remont gabinetu RTG w Szpitalu Powiatowym  
w Gryfinie. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego 
Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz 
przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa 
maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat 
Gryfiński (druk nr 2/WSP-AN/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa 
oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 
2005/2006 prowadzonych przez powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu 
stypendialnego Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa 
oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego 
w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat gryfiński.  

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego 
Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz 
przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 
2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego 
(druk nr 3/WSP-AN/109). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa 
oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych  
dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego 
Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz 
przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 
2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego. 
 

4. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat 
podziału środków na stypendia EFS dla studentów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych (druk nr 4/WSP-AN/109). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki na temat podziału środków na stypendia EFS dla studentów  
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 

5. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat 
zmian w regulaminach przyznawania i przekazywania stypendiów z EFS 
(druk nr 5/WSP-AN/109). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki na temat zmian w regulaminach przyznawania i przekazywania 
stypendiów z EFS.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zlecenia projektu budowlano-wykonawczego na 
modernizację węzła cieplnego w Przychodni oraz Szpitalu Powiatowym 
w Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/109). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia projektu 
budowlano-wykonawczego na modernizację węzła cieplnego w Przychodni 
oraz Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. 
 

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/109). 

 



 6

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 –5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z pozytywnym 
rozpatrzeniem wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Chojnie w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 2.000 zł na 
realizację polsko-niemieckiego projektu pn. „Jesteśmy otwarci na Europę, 
halo Sąsiedzi”.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 
(druk nr 2/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za –5 osób. 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 
2005. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 3/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 4/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 5/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 6/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 7/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającą 
uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. 
(druk nr 8/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającą uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającą uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2005 r. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 9/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 10/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
  

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 11/SK/109). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 

 
W tym momencie Przewodnicząca Zarządu ogłosiła przerwę w obradach  

do 16 czerwca 2005 r. do godz. 7.30 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie rozważenia możliwości 

zabezpieczenia i przyznania środków finansowych na zakup sprzętu  
i oprogramowania użytkowego i systemowego (druk nr 1/SE/109). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie rozważenia 
możliwości zabezpieczenia i przyznania środków finansowych na zakup 
sprzętu i oprogramowania użytkowego i systemowego. 
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu 
Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych  
i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa 
zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich (z 
wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych) (druk nr 2/SE/109). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zamieszczanie 
ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) 
województwa zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich  
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamieszczanie 
ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych 
dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich  
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej w składzie: 
1. Jerzy Herwart – Przewodniczący Komisji, 
2. Stojan Diakowski – sekretarz komisji, 
3. Beata Adamek- członek komisji, 
4. Marzena Wesołowska – członek komisji 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego  
i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych 
dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego oraz  
w dziennikach ogólnopolskich (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)”. 
 
VII.SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Omówienie wyników prac Komisji Konkursowej na wyłonienie oferenta 

do opracowania programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.  
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że wczoraj odbyło 
się posiedzenie Komisji Opiniującej na wyłonienie oferenta, który opracuje 
program restrukturyzacyjny SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, w której 
brał udział między innymi cały Zarząd Powiatu. Poinformowała, że do konkursu 
ofert chciały przystąpić 4 podmioty z czego z zaproszenia do rozmów 
skorzystały trzy podmioty. Komisja Konkursowa przeprowadziła analizę 
złożonych dokumentów przez oferentów oraz przeprowadziła rozmowy.  
Na 20 członków komisji obecnych było 19, zas 18 wzięło udział w głosowaniu.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania oferenci otrzymali następującą ilość 
głosów: 

1. “Intermed” Sp z o. o. z Nowogardu – 11 głosów, 
2. Zakład Usług Konsultingowych “Know – How” ze Szceina – 7 głosów, 

Trzecia oferent Biuro Rachunkowe „ZYSK” reprezentowana przez Leszka 
Blachowskiego nie uzyskał poparcia żadnego z członków komisji konkursowej. 
Następnie Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że do Zarządu Powiatu 
należy decyzja w sprawie wyboru oferenta, który opracuje program 
restrukturyzacyjny dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Po wstępnej 
preselekcji, jakiej dokonała Komisja Opiniująca.   
Członek Zarządu Danuta Bus stwierdziła, że przy wyborze oferenta Zarząd 
Powiatu powinien brać pod uwagę ustalenia jakie zapadły na posiedzeniu 
Komisji Opiniujacej.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że słusznym jest wzięcie 
pod uwagę opinii Komisji Opiniującej, gdyż działanie Zarządu Powiatu wbrew 
niej mogłoby być uznawane jako cyt. „opinia Komisji sobie, a Zarząd sobie”.         
 

W tym momencie swoją opinię telefonicznie wyraziła Przewodnicząca Rady Powiatu 
 w Gryfinie – Lidia Pięta. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Lidia Pięta powiedziała, że wiarygodnym 
podmiotem jest ten, który stwierdza, że przejmuje od tzw. „jutra” 
odpowiedzialność za szpital. Wyraziła obawę, że oferent – „Intermed” Sp. z o.o. 
zamierza wydzierżawiać poszczególne oddziały spółkom, co może doprowadzić 
do rozdrobnienia szpitala. Uznała, że w jej opinii oferta, która powinna zostać 
wybrana to oferta ZUK „Know – How”. (oferta nr 1). 
 

W tym momencie na prośbę Starosty Gryfińskiego swoją opinię telefonicznie na temat 
„Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie  wyraziła Starosta Powiatu Łobeskiego – Halina 

Szymańska. 
 
Starosta Powiatu Łobeskiego Halina Szymańska powiedziała, że „Intermed” 
Sp. z o.o. w Nowogardzie,  która prowadzi Szpital Powiatowy w Resku robi to 
bardzo dobrze. Zatrudnienie zostało utrzymane, zaś szpital powiatowy w 
odbiorze społecznym funkcjonuje bardzo dobrze.  
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Wicestarosta Józef Ruciński podkreślił, że przedstawiciele ZUK „Know – 
How” wyrażali się bardzo zdecydowanie, zaś przedstawiciel „Intermed” 
wypowiadał się bardzo pragmatycznie. Stwierdził, że należy brać pod uwagę to, 
że firma „Know-How” jest gotowa przejąć szpital natychmiast. Jest to bardzo 
ważne dla istnienia szpitala. Dodał również, że obaj oferenci przedstawiają dwie 
różne koncepcje. „Know-How” proponuje prowadzenie szpitala w ramach 
jednego podmiotu, zaś „Intermed” zamierza poddzierżawiać poszczególne 
oddziały spółkom świadczącym specjalistyczne usługi medyczne.. Wyraził 
opinię, że bezpieczniejszym wyborem jest wybór spółki ZUK „Know-How”.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że tzw. „wejście 
oferenta” i wzięcie odpowiedzialności za szpital od razu jest bardzo ważne gdyż 
jest to poważne podejście do problemu, który chcemy rozwiązać. Drugim 
aspektem jest to w jakim kierunku restrukturyzacja szpitala ma zmierzać. Czy 
spółka ze 100% udziałem powiatu czy też całkowita prywatyzacja majątku  
i wydzierżawianie majątku spółkom świadczącym usługi medyczne. Podkreśliła, 
że za taki stan odpowiadałby dzierżawca majątku.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zaproponował, aby skontaktować  
się z przedstawicielem firmy „Intermed” panem dr Jackiem Kargulem i omówić 
kwestię kandydata na stanowisko dyrektora, gdyż w prezentacji przed Komisją 
Konkursową takiej kandydatury nie przedstawił.  
Podkreślił również, że decyzja Zarządu Powiatu jest kolegialna i  ocena wyboru 
takiego czy innego rozwiązania będzie całego Zarządu. Zarząd ponosić będzie 
odpowiedzialność w całości za wybór oferenta.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że w pierwszym odczuciu 
skłonny był się zdecydować na poparcie propozycji, 1 czyli ZUK „Know-How”. 
Jednakże, po przeanalizowaniu całej sytuacji uważa, że propozycja „Intermed” 
jest lepszym rozwiązaniem. Dodał jednak, że należy tylko uzyskać informację 
na temat kandydata na dyrektora szpitala.  
 

Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z dr Jackiem Kargulem z firmy „Intermed”, 
Przewodnicząca Zarządu ogłosiła przerwę do godz. 13.30.  i poinformowała, że po przerwie 

udział w posiedzeniu będzie brał udział Pan dr Jacek Kargul przedstawiciel firmy „Intermed” 
Sp. z  o.o. z Nowogardu.    

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął udział Koordynator  Ochrony 

Zdrowia – Jarosław Witeńko 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre poprosiła członków Zarządu  
o wypowiedzenie się jaki wariant ma zostać wybrany. Czy powolne 
przekształcanie w spółkę z o.o. w ciągu 6 miesięcy, czy też rozwiązanie 
polegające na dzierżawieniu lub użyczeniu mienia szpitala powiatowego. 
Członek Zarządu Bronisław Sakowski opowiedział się za drugim 
rozwiązaniem czyli wydzierżawieniu lub użyczeniu mienia szpitala 
powiatowego. Taki program proponuje „Intermed” sp. z o.o. z Nowogardu. 
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Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że sprawa dzierżawienia lub 
użyczeniu mienia szpitala powiatowego jest dużym uproszczeniem, stwierdziła 
jednak, że dobrym rozwiązaniem jest propozycja złożona przez „Intermed” sp. z 
o.o. Dodała również, że czuje się po części zobligowana wynikiem głosowania 
Komisji Konkursowej.        
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że ze względu na większe 
bezpieczeństwa opowiedział się za propozycją ZUK „Know – How”, która 
zakłada przekształcenie szpitala w spółkę ze 100% udziałem powiatu.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz stwierdził, że po zasięgnięciu 
dodatkowych opinii, analizie materiałów uważa, że należy przyjąć propozycję 
firmy „Intermed” sp. z o. o. z Nowogardu.   
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że lepszym 
rozwiązaniem jest propozycja ZUK „Know-How”, gdyż przy tworzeniu spółki 
będzie można uzyskać środki na spłatę zadłużenia szpitala. 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że w związku 
z tym, że utworzenie spółki wiązałoby się z likwidacją szpitala, a co za tym 
idzie przejęciem zobowiązań przez powiat gryfiński lepsze było by rozwiązanie 
firmy „Intermed”. Jednakże dodał, że powinny być przeprowadzone rozmowy  
z tym podmiotem na temat tego jak będzie funkcjonował szpital po okresie 
uporządkowywania jego sytuacji organizacyjnej jak i finansowej.          
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że nie bez powodu 
pytała oferentów, w jaki sposób chcą zlikwidować dług w części zobowiązań 
wynikających z ustawy 203. Gdyż jest to „lwia” część długu. Dodała, że 
podmiotem, który może się ubiegać o restrukturyzację należności publiczno-
prawnych jest SPZOZ, a nie niepubliczny.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy Pan dr Jacek Kargul 
przedstawiciel firmy „Intermed” Sp. z  o.o. z Nowogardu 

 
Jacek Kargul  przedstawiciel firmy „Intermed” Sp. z  o.o. z Nowogardu na 
wstępie przedstawił dr Jerzego Gromowskiego, który mógłby być kandydatem 
na dyrektora Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że jest bardzo 
ważnym, aby ewentualne przejęcie obowiązków dyrektora szpitala nastąpiło jak 
najszybciej. Następnie przekazała informację pisemną na temat tego jak 
kształtuje się obecnie sytuacja z kadrą lekarską w szpitalu oraz jak będzie 
wyglądać to od 18.06.2005 r. Do tego dnia część lekarzy ma ważne kontrakty. 
Przedstawiła również informację na temat kadry pielęgniarskiej.  
Jacek Kargul  przedstawiciel firmy „Intermed” Sp. z  o.o. z Nowogardu 
powiedział, że aby móc organizować pracę na poszczególnych oddziałach 
dyrektor szpitala musiałaby go formalnie przekazać poprzez protokół zdawczo – 
odbiorczy. Następnie zaproponował, obecnego na posiedzeniu dr Jerzego 
Gromowskiego na dyrektora Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Powiedział 
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również, że jest w stanie przedstawić pozostałą kadrę medyczną, która jest 
gotowa współpracować, np. kadrę anestezjologiczną. Dodał również, że 
należałoby porozmawiać z kadrą medyczną, tą która zadeklarowała się odejść  
i namówić ich na ewentualne pozostanie. Spytał czy jest możliwe jak najszybsze 
spotkanie się kadrą medyczną ?   
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre odpowiedziała, że jest to  
do uzgodnienia nawet dzisiaj i zaproponowała najpierw spotkanie z dyrektorem 
Szpitala Powiatowego.     
Członek Zarządu Danuta Bus zaproponowała, aby na sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie przy obecności środowiska medycznego został przedstawiony 
wybrany oferent oraz program restrukturyzacji szpitala  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy pani Barbara Turkiewicz – 
dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre poinformowała panią dyrektor 
Turkiewicz, że cały czas trwają prace nad wyborem oferenta do opracowania 
programu restrukturyzacyjnego oraz jego wdrożenia. Powiedziała, że zgłosiło 
się 4 oferentów, a trzech przystąpiło do rozmów. Powiedziała również, że cały 
czas trwają prace nad rozwiązaniem problemu zarządzania szpitalem w kwestii 
personalnej od 18.06.2005 r. Poprosiła panią dyrektor Turkiewicz o współpracę 
z nowym zarządzającym w kwestii przejęcia obowiązków oraz organizacji pracy 
szpitala w zakresie zabezpieczenia medycznego.  
Dyrektor Szpitala Barbara Turkiewicz powiedziała, że na piątek planowana 
jest inwentaryzacja całego mienia. Przygotowane zostały wszystkie dokumenty.   
Jacek Kargul przedstawiciel firmy „Intermed” Sp. z  o.o. z Nowogardu 
poprosił dyrektora szpitala Barbarę Turkiewicz, aby kompleksowe przejęcie 
obowiązków dyrektora oraz szpitala nastąpiło w środę 22.06.2005 r. (środę).  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre poprosiła panią dyrektor 
Turkiewicz, aby przekazała lekarzom, by nie informowali pacjentów o tym,  
że szpital przestaje istnieć lub zostanie mu odebrany kontrakt.  
Jacek Kargul przedstawiciel firmy „Intermed” Sp. z  o.o. z Nowogardu 
spytał czy jest możliwe jak najszybsze spotkanie się kadra medyczną. 
Dyrektor Szpitala Barbara Turkiewicz powiedziała, że jak najbardziej 
Poinformowała ponadto, że czasowo został wyłączony oddział ginekologiczno – 
położniczy ze względu na budowę windy.  
Jacek Kargul przedstawiciel firmy „Intermed” Sp. z  o.o. z Nowogardu 
zaproponował, aby spotkać się dziś, zaś kontynuować rozmowy 17.06.2005 r. 
godz. 9.00. w celu uzgodnienia dyżurów oraz organizacji pracy na najbliższe 
dni.  
Członek Zarządu Danuta Bus zwróciła się z prośbą do dyrektora szpitala 
Barbary Turkiewicz o potraktowanie poważnie ustaleń, które tutaj zapadły.  
 



 14

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła pani Dyrektor Szpitala Powiatowego 
– panią Barbara Turkiewicz oraz Pan dr Jacek Kargul przedstawiciel firmy „Intermed”  

Sp. z  o.o. z Nowogardu wraz z dr Jerzym Gromowskim. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że po uzyskaniu 
kompleksowej informacji należy zatwierdzić wybór oferenta na opracowanie 
programu restrukturyzacyjnego i wprowadzenia go dla SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za wyborem firmy Zakład Usług Konsultingowych „Know-
How” jako oferenta, który opracuje program restrukturyzacyjny dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie ? 
Za – 0 osób, 
Przeciw – 5 osób 
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za wyborem firmy „Intermed” Sp. z o.o. z Nowogardu jako 
oferenta, który opracuje program restrukturyzacyjny dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób  
 

Zarząd stwierdza, że po dyskusji przyjął ofertę firmy „Intermed”  
Sp. z o.o. z Nowogardu, złożoną przez pana dr Jacka Kargula. Zarząd tym 
samym zaakceptował rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej, która w dniu 
15.06.2005 r. w obecności 18 na 20 członków, 11 głosami za wskazała 
oferenta – firmę „Intermed” Sp. z o.o. z Nowogardu.   

Zarząd po zaproszeniu pana dr Jacka Kargula na posiedzenie został 
zapoznany z kandydatem na dyrektora Szpitala Powiatowego – panem  
dr Jerzym Gromowskim oraz sposobem zabezpieczenia świadczeń 
medycznych w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie od momentu wygaśnięcia 
kontraktów lekarzy od dnia 19.06.2005 r.  

Zarząd uzyskał zapewnienie, że zabezpieczenie medyczne będzie na 
poziomie wynikającym z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 
oraz, że od godz. 8.00 - 22.06.2005 r. będzie następowało przekazywanie 
obowiązków dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przez panią 
Barbarę Turkiewicz wskazanemu przez oferenta kandydatowi.  

Obecna na posiedzeniu Zarządu Powiatu pani Dyrektor Szpitala 
Powiatowego Barbara Turkiewicz zapewniła, że do dnia przekazania 
obowiązków nowemu Dyrektorowi w Szpitalu Powiatowym będzie 
dokonana inwentaryzacja mienia. Ponadto wyraziła gotowość  
do współpracy z nowym zarządzającym Szpitalem Powiatowym w Gryfinie 
w kwestii organizacji pracy kadry medycznej mającej na celu zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług medycznych przez Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. Na potwierdzenie tego udała się wraz z dr Jackiem Kargulem, 
dr Jerzym Gromowskim oraz Koordynatorem Ochrony Zdrowia 
Jarosławem Witeńko do Szpitala Powiatowego w celu ustalenia grafiku 
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dyżurów, a także ustalenia dalszych kroków do przejęcia przez nowego 
zarządzającego Szpitala Powiatowego. 

Zarząd przedstawi Radzie Powiatu w Gryfinie przyjęte rozstrzygnięcia, 
a także zaproponował przedstawicielom spółki „Intermed” publiczną 
prezentację wybranego programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego 
na sesji w dniu 29.06.2005 r.  
 

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 __________________ 


