
Protokół nr 115/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 14 lipca 2005 r. w godzinach 1200 - 1800 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 

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 uzupełniony o: 
- w PIONIE STAROSTY punkt 4 „Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w spawie 
wyrażenia zgody na tymczasowe pełnienie funkcji ordynatora oraz pełnienie dyżurów 
lekarskich przez dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 
- w PIONIE STAROSTY punkt 5 „Spotkanie z Przedstawicielami „Intermed” Sp. z o.o. 
w celu omówienia tekstu porozumienia między Spółką a Powiatem Gryfińskim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie”. 
- w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU punkt 7 „Spotkanie z Panem  
dr arch. Karolem Krzątałą w sprawie omówienia kwestii dotyczących relokacji PCPR, 
Wydziału Transportu i Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i PINB  
do budynku na ul. Łużyckiej w Gryfinie”. 
 
Poprawiony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad- zał. nr 2). 

 

I. PION STAROSTY. 
Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 

 
Ze względu na konieczność naniesienia poprawek do regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd przełożył 
podjęcie decyzji w/s jego uchwalenia na kolejne posiedzenie. 
 
II. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dot. zmiany 
kategorii ulic na terenie m. Gryfino”. 

 
Zarząd nie podjął decyzji w sprawie dot. zmiany kategorii ulic na terenie  
m. Gryfino. Członkowie Zarządu wyrazili wolę zbadania i obejrzenia 
wymienionych we wniosku ulic. Termin wizji lokalnej został zaplanowany  
na dzień kolejnego posiedzenia Zarządu. 

 
2. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie 

propozycji zgłoszonej przez Burmistrza Gminy Chojna dot. zmiany 
dotychczasowej kategorii Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie. 
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Zarząd zobowiązał Dyr. PZD w Gryfinie do przygotowania informacji  
na temat wysokości i sposobu pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego 
podczas imprez masowych na wszystkich placach należących do Powiatu 
Gryfińskiego.  
Zarząd Powiatu w Gryfinie podjęcie decyzji przełożył na kolejne 
posiedzenie.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich oraz 
przedmiarów robót dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja 
dachu budynku warsztatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Chojnie wraz z wymiana naświetli oraz w sprawie zatwierdzenia 
szacunkowej wartości zamówienia oraz kwoty jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację w/w inwestycji jak również  
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dla w/w postępowania 

 
Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził: 
- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót dla inwestycji pod nazwą: 
„Termomodernizacja dachu budynku warsztatu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie wraz z wymianą naświetli”;  
- szacunkową wartość zamówienia oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację w/w inwestycji; 
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów, wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów 
(Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.) 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów, wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123,  
z późn. zm.)? 
Za – 3 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów, wykonanych zgodnie z Załącznikiem 
nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123,  
z późn. zm.) 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie 
zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia oraz zatwierdzenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu  
o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na 
zakup oraz dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych, wszystkich rodzajów, zgodnie z Załącznikiem nr 8  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 
1123, z późn. zm.) 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu w sprawie zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia 
oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup oraz dostarczenie do Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych, wszystkich rodzajów, zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 
lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, 
poz. 1123, z późn. zm.). 
 

6. Pismo dr inż. arch. Karola Krzątały w sprawie nieegzekwowania kar 
umownych związanych z przedłużeniem terminu wykonania 
dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania wraz  
z przebudową Internatu ZSP Nr 2 przy ul. Łużyckiej 91  
w Gryfinie, budowę parkingu na 20 miejsc postojowych oraz dojazdu 
dla osób niepełnosprawnych zawarta z Inwestorem w dniu  
20.04.2005 r. 

 
Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie nieegzekwowania kar 
umownych względem Biura Architektonicznego Karola Krzątały, 
związanych z przedłużeniem terminu umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej na zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową Internatu 
ZSP Nr 2 przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie, budowę parkingu na 20 miejsc 
postojowych oraz dojazdu dla osób niepełnosprawnych zawartą  
z Inwestorem w dniu 20.04.2005 r., na kolejne posiedzenie Zarządu. 
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7. Spotkanie z Panem dr arch. Karolem Krzątałą w sprawie omówienia 
kwestii dotyczących relokacji PCPR, Wydziału Transportu  
i Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i PINB do budynku na ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
O godz. 12.45 na posiedzenie Zarządu przybył Członek Zarządu Józef Ruciński. 
 
dr arch. Karol Krzątała omówił kosztorys I etapu prac remontu  
po zmniejszeniu kosztów inwestycji, zakładający koszt brutto około 700 000 zł  
w rozbiciu na: 
- 187 600 zł brutto na instalację elektryczną (26,5 % I etapu prac) 
- 57 254 zł brutto na instalację sanitarną (8,5 % I etapu prac) 
- 455 550 zł brutto na roboty murarskie (65 % I etapu prac). 
W wyliczeniach nie zawarto kosztów związanych z instalacją alarmową i siecią 
komputerową, które szacuje się na około 100 000 zł, co w sumie dałoby  
w I etapie kwotę 800 000 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska przedstawiła możliwość zapisu  
wydatków niewygasających w budżecie powiatu w 2006 r. W związku z tym,  
że w budżecie obecnie znajduje sie kwota 300 000 zł i nie ma w chwili obecnej 
możliwości jej zwiększenia, zaproponowała aby termin realizacji płatności 
rozbić na III-IV kwartał 2005 r. oraz I-II kwartał 2006 r. z zaznaczeniem  
w umowie, iż płatności dokonane zostaną w roku 2006, w którym to roku 
budżetowym zabezpieczone byłoby 500 000 zł na ten cel. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef 
Siwek stwierdził, że w takiej sytuacji niezbędne będzie określenie kosztów całej 
inwestycji z parkingiem włącznie, gdyż stanowi to jedno całe zadanie. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zapytała czy istnieje możliwość 
uwzględnienia terminu płatności 90-dniowego lub 60-dniowego. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef 
Siwek odpowiedział, iż nie ma takiej możliwości. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre oznajmiła, że koniecznie należy 
zakończyć prace na ul. Łużyckiej do końca 2005 r., aby przenieść PCPR oraz 
inne wydziały z budynku wystawionego na sprzedaż na ul. Flisaczej. W I etapie 
Przewodnicząca zaproponowała zawrzeć wszystkie działania niezbędne  
do zajęcia pomieszczeń wewnątrz a prace na zewnątrz kontynuować w dalszym 
etapie. Natomiast płatności należałoby przesunąć na 2006 rok. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zaproponował, aby przede wszystkim 
zakończyć prace i dokonać przenosin do końca 2005 roku. Odrębną sprawę 
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stanowi montaż finansowy składający się z 300 000 zł posiadanych w chwili 
obecnej w budżecie powiatu, które mogłyby być wydatkowane w bieżącym 
roku. Natomiast brakujące 500 000 zł na zakończenie I etapu prac byłyby 
zrealizowane z budżetu powiatu na 2007 rok. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef 
Siwek poinformował, że zamówienia nie można dzielić na części a przetarg 
ogłasza się na całe zadanie. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre podsumowując spotkanie 
poprosiła o przygotowanie harmonogramu działań związanych z remontem 
budynku na ul. Łużyckiej mając na uwadze minimalizowanie kosztów, podział 
na etapy z uwzględnieniem przeniesienia części kosztów na rok następny, 
określenie możliwości i terminu ogłoszenia przetargu. 
 

III. PION STAROSTY. 
1. Spotkanie z Przedstawicielami „Intermed” Sp. z o.o. w celu 

omówienia tekstu porozumienia między Spółką a Zarządem Powiatu 
w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre po powitaniu gości przedstawiła 
stanowiska Członków Zarządu wobec porozumienia omawianego  
na poprzednim posiedzeniu Zarządu. (odczytanie z protokołu nr 114 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie). Następnie zwróciła się do dr Jacka Kargula z prośbą  
o przedstawienie swojej opinii opierającej się na dotychczasowej obserwacji 
działalności szpitala i podzielenia się swoimi refleksjami na temat wariantów  
i kierunku działań restrukturyzacyjnych. 
 
dr Jacek Kargul stwierdził, iż w celu uniknięcia nieporozumień można było 
wspólnie omówić treść porozumienia zamiast oddawać je w formie pisemnej. 
Omówił skład nowozatrudnionej kadry lekarskiej, przy wyborze której 
kierowano się wypracowanymi przez Spółkę „Intermed” normatywami  
i wskaźnikami. Omówił braki w nowym sprzęcie medycznym będącym  
na stanie szpitala, które uniemożliwiają jego skuteczne i efektywne 
użytkowanie. Omówił sytuację i funkcjonowanie oraz problemy szpitala 
występujące w chwili obecnej. Następnie zdefiniował znaczenie każdego punktu 
zawartego w treści porozumienia (porozumienie stanowi załącznik nr 4) 
podkreślając, że wszystko jest do negocjacji. Wyjaśnił zastosowanie kar w treści 
porozumienia. Jednocześnie wyjaśniał i odniósł się do wątpliwości wyrażonych 
przez Zarząd. Podpierał się przykładem działań realizowanych w szpitalu  
w Resku. 
 
O godz. 14.35 na posiedzenie Zarządu przybyła Członek Zarządu Danuta Bus. 
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zobowiązała Koordynatora ds. 
Ochrony Zdrowia do przygotowania zbiorczej informacji na temat 
funkcjonowania szpitala, znajdujących się w nim oddziałów, poradni, 
pracujących tam lekarzy, ilości przyjmowanych pacjentów, ilości urodzonych 
dzieci. Dodała, iż powyższą informację, po wcześniejszym podpisaniu przez 
Dyr. Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz Członków Zarządu Powiatu  
w Gryfinie, należy przesłać do wszystkich POZ’ów oraz Mediów. 
Następnie Przewodnicząca poprosiła dr Jacka Kargula o wyrażenie poglądu  
na temat wariantów kierunku restrukturyzacji szpitala.  
 
dr Jacek Kargul uznał wariant likwidacji za uzasadniony biorąc pod uwagę 
wyłącznie czynniki ekonomiczne. Natomiast sugerując się społecznymi 
czynnikami zaproponował drugi wariant - pozostawienia SPZOZ, który 
restrukturyzuje swoje zadłużenie i wydzierżawia nieruchomości na opłacenie 
bieżącej działalności.  
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zaproponowała poinformować 
społeczność lokalną i pracowników szpitala o konieczności przygotowania się 
na redukcję miejsc pracy w szpitalu (np. przy likwidacji OIOM’u) w niedalekiej 
przyszłości, tak aby uniknąć zaskoczenia i niepokoju społecznego. 
 
dr Jacek Kargul poprosił o wyartykułowanie stanowiska Zarządu co do 
obranego kierunku działań w najbliższym czasie, co pozwoli na podjęcie działań 
związanych z wdrażaniem programu. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre przypomniała, że dzisiaj  
po wyjaśnieniu wątpliwości i rozszerzeniu tematu nadszedł czas wyboru 
koncepcji i przygotowania odpowiedniej uchwały Rady Powiatu tak  
by umożliwić wdrażanie nowego programu po jego akceptacji przez Radę 
Powiatu. Poprosiła zebranych o opowiedzenie się za którymś z wariantów.  
 
Członek Zarządu Adam Nycz opowiedział się za przedstawieniem obu 
wariantów radnym z możliwością wyrażenia swoich opinii na posiedzeniach 
komisji. Wyraził wolę sprzedaży Przychodni, która dekapitalizuje się z czasem  
i na utrzymanie, której stale brakuje środków. Wspomniał o zabezpieczonych 
w 2005 r. środkach na inwestycję wymiany węzła cieplnego, którego kondycja 
jest zła. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że szpital zostanie  
w najbliższym czasie wyposażony we własność działki ze studnią awaryjną. 
Wystąpiono o podział geodezyjny działki w okolicy szpitala, gdzie krótsza część 
Przychodni zostanie sprzedana na rzecz NZOZ’u internistyczno-pediatrycznego, 
pralni i stołówki. Natomiast główna część budynku, gdzie jest siedziba dyrekcji 
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będzie przedmiotem zbycia z upoważnienia Rady Powiatu, gdyby taka została 
wyrażona. 
 
dr Jacek Kargul zaproponował zlikwidowany OIOM zastąpić ZOL-em  
na ul. Niepodległości pozostawiając go w strukturze szpitala i połączenie tego  
w jedną funkcjonalną całość a także stworzenie nowej oferty szpitala - centrum 
hydroterapii profilowanej na rehabilitację kardiologiczną. 
 
Członek Zarządu Bronisław Sakowski opowiedział się za przedstawieniem 
wszelkich wariantów radnym z możliwością wyrażenia swoich opinii  
na posiedzeniach komisji. 
 
Członek Zarządu Danuta Bus uznała wyjaśnienia i argumenty dr Jacka 
Kargula co do treści porozumienia za uspakajające a treść porozumienia  
za podstawę do dalszego negocjowania każdego z punktów. Przychyliła się  
do pozostawienia dwóch wariantów do oceny przez Radę Powiatu. 
 
Członek Zarządu Józef Ruciński opowiedział się za dwoma wariantami, 
jednakże bliższy mu to zgoda na wydzierżawianie majątku szpitala w celu 
prowadzenia usług medycznych przez NZOZ-y.  
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart również opowiedział się za 
przedstawieniem radnym dwóch wariantów a za bliższy uznał kierunek 
wydzierżawienia majątku szpitala i cesji usług medycznych. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaproponowała podjąć projekt 
uchwały Rady Powiatu, w której będzie zawarta ścieżka wraz z cenzusem 
czasowym, co i kiedy ma się zdarzyć a także opisanym punktem docelowym, do 
którego zmierzamy. W związku z tym, w uchwale powinien być zapis,  
że Rada Powiatu w Gryfinie zmierza do przekształcenia samodzielnego 
publicznego zakładu w niepubliczny oraz należy określić sposób dochodzenia 
do tego przekształcenia. Zaproponowała, aby przygotować odpowiednią 
uchwałę Rady Powiatu i przedstawić ją na wspólnym posiedzeniu wszystkich 
komisji Rady Powiatu w Gryfinie, zwołanym na prośbę Przewodniczącej Rady 
Powiatu Lidii Pięty i w obecności dr Jacka Kargula i Dyr. SP ZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Jerzego Gromowskiego omówić i wyjaśnić warianty 
dalszego postępowania wobec szpitala. Ustalono termin wspólnego posiedzenia 
komisji na 21 lipca 2005 r. na godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie natomiast termin sesji Rady Powiatu w Gryfinie na 17 sierpnia  
2005 r. na godz. 14.00. 
 

2. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. 
przydzielenia dr M. Raoul Daffe mieszkania w Gryfinie. 
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Zarząd rozpatrzy wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
dot. przydzielenia dr M. Raoul Daffe mieszkania w Gryfinie, na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu po uzupełnieniu wniosku i rozpoznaniu czy istnieją 
podstawy formalno-prawne do takiego rozstrzygnięcia. 
 
 

3. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
przyznania dotacji na zakup sprzętu do wykonania testów kontroli 
jakości obrazowania w pracowni RTG Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie 

 
Zarząd przeznaczył kwotę 11 500 zł z rezerwy budżetowej na zakup sprzętu 
do wykonania testów kontroli jakości obrazowania w pracowni RTG 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Następnie zakupiony sprzęt Zarząd 
zdecydował przekazać Szpitalowi w formie umowy o nieodpłatnym 
użytkowaniu. 
 
IV. PION WICESTAROSTY. 

1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Gryfiński  
w 2005 r. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez 
Powiat Gryfiński w 2005 r. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2005 r.? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2005 r. 
 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu bonifikat od ceny sprzedaży 
nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu 
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bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielaniu bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 
 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielaniu bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego oznaczonej nr działki78/1 o pow.2 298m², położonej  
w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Szczecińskiej 21, wyboru formy 
przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej w wysokości  
1 200 000,00zł. 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru formy 
przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działki 78/1, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino przy ul. Szczecińskiej 21, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej w wysokości 1 200 000,00 zł? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru formy przetargu 
ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 78/1, położonej w obrębie 3, 
miasta Gryfino przy ul. Szczecińskiej 21, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej w wysokości 1 200 000,00 zł 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za podjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 

4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie potwierdzenia aktualności wniosku dot. zmiany 
przeznaczenia działki 335/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 
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Daleszewo, gmina Gryfino w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie potwierdzenia aktualności 
wniosku dot. zmiany przeznaczenia działki 335/1 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino. 
 

5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie wystąpienia do Burmistrza Gminy Chojna o nieodpłatne 
przekazanie na własności Powiatu udziału 4/9 części w nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej numerem działki 138 w obrębie 2  
m. Chojna. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wystąpienia do Burmistrza 
Gminy Chojna o nieodpłatne przekazanie na własności Powiatu udziału 4/9 
części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 138  
w obrębie 2 m. Chojna. 
  

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa  
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
geodezyjnym Binowo gm. Stare Czarnowo. 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Binowo 
gm. Stare Czarnowo o łącznej powierzchni 71,50 ha.? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Binowo gm. Stare Czarnowo o łącznej 
powierzchni 71,50 ha. 
 
V. PION STAROSTY 

Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w spawie wyrażenia zgody  
na tymczasowe pełnienie funkcji ordynatora oraz pełnienie dyżurów 
lekarskich przez dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na 
tymczasowe pełnienie funkcji ordynatora oraz pełnienie dyżurów lekarskich przez dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie? 
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Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  
na tymczasowe pełnienie funkcji ordynatora oraz pełnienie dyżurów 
lekarskich przez dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
Pełnienie funkcji p.o. ordynatora ma charakter nieodpłatny, pełnienie 
dyżurów – odpłatny na takich samych zasadach, jak pozostali lekarze. 
 
VI. PION SEKRETARZA 

1. Wniosek – informacja Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej dot. wniosków o dofinansowanie 
projektów w ramach Kontraktów Wojewódzkich dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 
2005. 

 
Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału Promocji, 
Informacji i Współpracy Międzynarodowej dot. wniosków  
o dofinansowanie projektów w ramach Kontraktów Wojewódzkich  
dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku 
budżetowym 2005. 
 

2.  Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich dot. informacji o realizowanym koszcie na rok 2005 
oraz o szacunkowej wartości ubezpieczenia majątku trwałego  
oraz OC Powiatu Gryfińskiego na okres: 01.08.2005 – 31.07.2006 r. 

 
Zarząd przyjął do wiadomości informację p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich, o realizowanym koszcie na rok 2005 
oraz o szacunkowej wartości ubezpieczenia majątku trwałego  
oraz OC Powiatu Gryfińskiego na okres: 01.08.2005 – 31.07.2006 r. 
 

3. 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 „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu 
EKOTERM PLUS” oraz zatwierdzenie SIWZ do w/w postępowania. 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju  
opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu EKOTERM PLUS”? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego odpowiadającego 
parametrom oleju typu EKOTERM PLUS”. 
 
Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do w/w 
postępowania. 

 
4. Pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie  

dot. wsparcia finansowego imprezy plenerowej z okazji jubileuszu. 
 
Zarząd zapoznał się z pismem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Regalica” w Gryfinie dot. wsparcia finansowego imprezy plenerowej  
z okazji jubileuszu. 
 
VI. PION SKARBNIKA 

Wniosek w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 
oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005. 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005? 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na 
rok 2005. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

  

Protokolant Dominika Konopnicka __________________________    
 
 
Przewodnicząca Zarządu Powiatu 
 

– Ewa De La Torre        ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Józef Ruciński ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Adam Nycz ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Danuta Bus ...................................

Członek Zarządu Powiatu 
 

– Bronisław Sakowski ...................................

 


