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Protokół nr 113/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 4 lipca 2005 r. w godzinach od 1200 do 1300 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. Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Protokoły Nr 109/II/2005 z dnia 15 i 16 czerwca 2005 r. oraz 110/II/2005 z dnia 21 

czerwca 2005 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się)  
 

II. PION STAROSTY. 

1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie przedstawiające stan zadłużenia 
SPZZOZ w latach 2002 –2005 (druk nr 1/SP/113). 

  
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 

przedstawiającym stan zadłużenia SPZZOZ w latach 2002-2005. Zarząd 
zobowiązał dyrektora SPZZOZ do przygotowania dodatkowej informacji 
na temat spłat (konkretne kwoty) w danym roku zobowiązań cywilno – 
prawnych oraz publiczno – prawnych.    
 

2. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o 
wstrzymaniu pracy oddziału OIOM (druk nr 2/SP/113). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie informujące o konieczności czasowego wstrzymania 
pracy Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej spowodowanego remontem 
zakładu radiologii. Do czasu ponownego uruchomienia pracowni RTG, 
niezbędnej do prawidłowej pracy OIOM – pracownicy powinni 
wykorzystać urlopy wypoczynkowe. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Dyrektora DPS w Dębcach w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Cargo (druk nr 
1/WSP/113). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego 
marki Polonez Cargo. 
 

2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie przesunięcia terminu 
rozpoczęcia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
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„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w 
Moryniu” (druk nr 2/WSP/113). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie i w Moryniu”. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Ponowne rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji protokołów 
konieczności wraz z kosztorysami, dotyczącymi inwestycji: „Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy” (druk nr 1/WSP-
AN/113), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji protokołów konieczności 
wraz z kosztorysami, dotyczącymi inwestycji: „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”.   
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
wyłaniającego wykonawcę na: Wykonanie projektu budowlano – 
wykonawczego przebudowy, nadbudowy, rozbudowy zespołu budynków 
zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych, segergacji 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych (druk nr 1/WSPAN/113). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu 
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, wyłaniającego wykonawcę na: Wykonanie projektu 
budowlano – wykonawczego przebudowy, nadbudowy, rozbudowy zespołu 
budynków, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacji układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych na terenie Specjalneo Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie.  
 

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

budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2005 (druk nr 1/SK/113). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2005. Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z przedłożonym 
wnioskiem Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
o zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa 
windy. 
 

VI. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 

w sprawie rozpatrzenia wniosku  pana Andrzeja Michalczyszyna  
w sprawie wspólnego wykonania ogrodzenia na terenie posesji przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 1/SE/113). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Spraw Obywatelskich w sprawie rozpatrzenia wniosku pana Andrzeja 
Michalczyszyna w sprawie wspólnego wykonania ogrodzenia na terenie 
posesji przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie. 

Zarząd uzależnia pozytywne załatwienie wniosku od wyjaśnienia kwestii 
uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania ogrodzenia do 
Wydziału Architektury i Budownictwa.  

Zarząd uznał, że środki na sfinansowanie wyżej wymienionych robót 
będą pochodzić z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na 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 __________________ 


