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Protokół nr 118/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 sierpnia 2005 r. w godzinach od 900 do 1245 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa 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 uzupełniony o następujące punkty:  
- w PIONIE STAROSTY dodano punkt 4 w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu 

Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia projektu umowy przedwstępnej pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim, a NZOZ INTERMED Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie 
zobowiązującej strony do zawarcia umowy określającej kierunki i warunki dalszego 
wdrażania restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przy udziale 
NZOZ INTERMED Sp. z o.o. oraz w sprawie wyznaczenia członków Zarządu 
Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy przedwstępnej (druk nr 4/SP/118). 

- w PIONIE WICESTAROSTY dodano punkty: 
a) 4 w brzmieniu „Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skarbu 
Państwa na rzecz Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/118). 

b) 5 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 
drodze darowizny, udziału 770/1000 części w nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 167/3 o pow. 4 259 m2, położonej w obrębie 3 miasta 
Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 5/WSP/118).              

- w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU dodano punkty: 
a) 3 w brzmieniu „Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wartości szacunkowej zamówienia na 
postępowanie o zamówienie publiczne na: „Zamian sposobu użytkowania części 
budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek 
administracyjno – biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. Wartość 
szacunkowa robót sporządzono na podstawie kosztorysów inwestorskich” (druk 
nr 4/WSP-AN/118). 

b) 4 w brzmieniu „Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 
r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego oraz 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
III edycja na lata 2005-2010 (druk nr 5/WSP-AN/118).      

- w PIONIE SKARBNIKA dodano punkt 3 w brzmieniu „Przyjęcie projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2005(druk nr 3/SK/118). 

Na wniosek ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU punkt w jego pionie będzie 
rozpatrywany jako pierwszy. 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad-  
zał. nr 2). 
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3. Po wprowadzeniu poprawek Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły: Nr 114/II/2005  
z 6 lipca 2005 r., 115/II/2005 z dnia 14 lipca 2005 r., 116/II/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. 
(5za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).   

 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Pismo Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie informujące o 
konieczności przeprowadzenia remontu pomieszczeń pracowni 
szkolnych w ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/118). 

  

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała, że w związku z 
protokołem konieczności Państwowej Inspekcji Pracy oraz pismem Komendanta 
Powiatowego PSP w Gryfinie powiedziała, że istnieje możliwość nie 
dopuszczenia do użytku od 1 września 2005 r. budynku ZSP Nr 2 w Chojnie, w 
którym są zlokalizowane pracownie szkolne. Spowoduje to nie możność 
realizacji programu edukacyjnego.  
Powiedziała również, że już zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia 
środków, niezbędnych na wykonanie remontu dachu w tym budynku. Remont 
jest niezbędny, gdyż dalsze pozostawienie dachu w takim stanie spowoduje 
realne zagrożenie dla zdrowia i życia młodzieży uczącej się w tej placówce.    
W wyniku rozmów, pojawiła się również propozycja, aby spróbować pozyskać 
na ten cel środki z rezerwy celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 
Przewodnicząca Zarządu podkreśliła, że w przeszłości wnioski o środki z tej 
rezerwy były składane z pozytywnym skutkiem.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że obecnie, aby móc pozyskać 
środki ze wspomnianej wcześniej rezerwy musi nastąpić zdarzenie losowe, które 
doprowadziło do tego, że należy wykonać remont uszkodzonego budynku lub 
pomieszczenia. Takie zdarzenie nastąpiło pod koniec lipca, br., gdzie podczas 
gwałtownych ulew i burz nastąpiło zalanie pomieszczeń pracowni szkolnych w 
ZSP Nr 2 w Chojnie. Jednakże są pewne problemy przy montażu finansowym 
na realizację tej inwestycji.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zabierając głos powiedziała, że w 
uchwale w/s przychodów i wydatków PFOŚ i GW zostały zaplanowane środki 
w kwocie 500.000 zł na realizację tej inwestycji. W międzyczasie pojawiała się 
możliwość złożenia wniosku do MEN i S o dofinansowanie tej inwestycji ze z 
rezerwy celowej. Dofinansowanie to mogłoby wynosić, 50% czyli 250 000 zł.  
Jednakże dodała, że pozostałe 50% należałoby przesunąć z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Chojnie. Należy to zrobić, gdyż przepisy wyraźnie 
stanowią, że placówka, która chce uzyskać dofinansowanie na takie zadanie 
musi wykazać środki w swoim budżecie na ten cel. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu nie wyraża zgody na to, aby środki te były zagwarantowane 
w PFOŚ i GW. Następnie stwierdziła, że co do „montażu finansowego” w takiej 
postaci ma wątpliwości pani Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Mariola 
Górniak powiedziała, że 500.000 zł na realizację tego zadania zostało 
wprowadzone uchwała Rady Powiatu w lipcu br. Wyraziła również zdanie, że 
jej wątpliwości nie wynikają z tego czy można taki „montaż finansowy” 
przeprowadzić, ale z tego, kto będzie odpowiedzialny za realizację tego zadania 
i jego rozliczenie. Poprosiła, również o zwrócenie na fakt, że w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez MEN i S to, na to zadanie będzie już 
kwota 750 000 zł . Przetarg, który jest już ogłoszony jest na kwotę 500.000 zł. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że w przypadku 
otrzymania takiej promesy z MEN i S można owe 250.000 zł, przesunąć 
uchwała Rady Powiatu na inne zadanie.        
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czy wymóg posiadania 
wkładu własnego w budżecie danej jednostki jest koniecznością wymaganą 
przez MEN i S? 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz – Bień powiedziała, że konieczne jest przedstawienie 
kopii uchwały Rady Powiatu, która „przesuwa” 250.000 zł do budżetu ZSP nr 2 
w Chojnie. Jednostka ta musi wykazać zaangażowanie środków na ten cel.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czy zapis, który obecnie 
widnieje w uchwale, czyli, że na to zadanie jest zagwarantowane w PFOŚ i GW 
500.000 zł nie wystarcza? 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie gdyż są to 
środki wykazana na koncie, PFOŚ i GW, a muszą być zaangażowane na koncie 
jednostki.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że w przypadku realizacji 
tego zadania tylko i wyłącznie ze środków własnych taki zapis by wystarczył. 
Jednakże chcąc uzyskać środki z MEN i S część tych środków – wkład własny 
50% - musi być wykazany na koncie jednostki.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała się czy nastąpiły zmiany 
w zasadach udzielania dotacji z rezerwy oświatowej na takie zadania? 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz – Bień powiedziała, że teraz należy przedstawić kopię 
uchwały, w której jest zapis o zagwarantowaniu i zaangażowaniu odpowiednich 
środków na realizację zadania na koncie danej jednostki. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jeżeli jest 
możliwość uzyskania środków zewnętrznych należy o nie się postarać.  
Członek Zarządu Danuta Bus zaproponowała, aby pismo, które Komendanta 
Powiatowego PSP w Gryfinie było załącznikiem do wniosku, który będzie 
złożony do MEN i S o przyznanie dotacji.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że wątpliwości Pani 
Naczelnik Górniak są zrozumiałe, ale decyzja Zarządu Powiatu powinna być 
taka. Czy podejmowane będą działania w celu pozyskania środków z MEN i S 
na realizację tego zadania? Czy realizacja tego zadania będzie wykonana ze 
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środków, które są zapisane w PFOŚ i GW? Dodał, że MEN i S może nie uznać 
argumentacji Powiatu i nie przyzna środków na ten cel.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że aby sprawdzić to 
należy koniecznie złożyć wniosek do MEN i S o przyznanie dotacji. 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Mariola 
Górniak powiedziała, że jak najbardziej jest za tym, aby taki wniosek złożyć. 
Dodała, że tylko i wyłącznie przedstawiła swoje wątpliwości i ewentualne 
zagrożenia, które mogą z tego faktu wyniknąć.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre wyraziła zdanie, że w przypadku 
nie otrzymania dotacji z MEN i S, środki, które zostaną przekazane z PFOŚ i 
GW do jednostki z powrotem zostaną przekazane do PFOŚ i GW. Zadanie to 
wtedy zostanie zrealizowane z własnych środków powiatu. Spytała, czy w tej 
kwestii jest coś niezgodnego z prawem.  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Mariola 
Górniak powiedziała, że nie jest niezgodne z prawem. Środki, które będzie się 
można starać z MEN i S są przyznawane z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń 
losowych.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że nigdy środki, o 
które można się ubiegać nie są przyznawane w 100%. Należy wykazać wkład 
własny.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski stwierdził, że należy złożyć wniosek 
do MEN i S wykazując cała dokumentację. Dodał jednocześnie, że zdaje sobie 
sprawę, że procedura rozpatrzenia tego wniosku może trwać długo.  
Członek Zarządu Danuta Bus również stwierdziła, że należy złożyć wniosek 
do MEN i S przedstawiając sytuację w taki sposób, jaki miała miejsce. MEN i S 
zaś ustosunkuje się do tego i podejmie decyzję.  
 

Zarząd po dyskusji podjął następujące rozstrzygnięcia w celu 
sposobu sfinansowania remontu pomieszczeń pracowni szkolnych w ZSP  
Nr 2 w Chojnie: 

- Zobowiązał Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa do przygotowania na najbliższą sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 
250.000 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie, 

- Zobowiązał Wydział Finansowy – Księgowy do sporządzenia  
na najbliższą sesję Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały  
w sprawie wprowadzenia środków w kwocie 250.000 zł do budżetu 
powiatu. 

- Po przyjęciu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zostanie podjęta 
uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia odpowiedzialnego 
za realizację oraz rozliczenie tego zadania. 

- Zobowiązał Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Elżbietę Lorenowicz – Bień, aby w uzasadnieniu 
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do uchwały Zarządu Powiatu o przyznaniu dotacji dla ZSP Nr 2  
w Chojnie znalazł się zapis o zasadach przyznawaniu dotacji  
na nadzwyczajne zagrożenia losowe Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: 

- Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Józef Siwek, 
- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – Mariola Górniak, 
- Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 

Lorenowicz - Bień   
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu przybył Pan Marian Mielczarek – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 

 

II. PION STAROSTY. 
1. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu na 2005 r. z przeznaczeniem  
na sfinansowanie pochodnych od dodatków od wynagrodzeń oraz 
podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie oraz filii  
w Chojnie (druk nr 1/SP/118). 

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre na wstępie powiedziała, że 
wniosek w/w sprawie po raz kolejny jest przedmiotem obrad Zarządu Powiatu. 
Poprosiła następnie dyrektora PUP w Gryfinie o odpowiedź na pytanie, które 
pojawiało się na wcześniejszych posiedzeniach. Czy kwota 20 tys. na remonty, 
która jest zapisana w budżecie PUP nie może być przeznaczona na 
sfinansowanie pochodnych od dodatków od wynagrodzeń oraz podwyżek płac 
pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie oraz filii w Chojnie? 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że w ostatnim 
czasie zwiększyły się koszty urzędu pracy. Zwiększenie to jest związane ze 
zwiększeniem (ok. 3,5-krotnie) realizacji projektów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dzięki oszczędnościom poczynionym w urzędzie udało się 
wygospodarować ok. 10 tys. zł. Jednakże dodał, że całkowity koszt pochodnych 
od dodatków dla pracowników oraz podwyżek wynosi ok. 31 tys. zł.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że należy przez to 
rozumieć, że kwota 20 tys. zł została już „skonsumowana” lub jest planowana 
do wydatkowania na funkcjonowanie urzędu. 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział twierdząco. 
Dodał, że jednocześnie zostały wstrzymane remonty bieżące urządzeń na br.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła następnie o wyjaśnienie 
zasad przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników. Spytała 
jednocześnie czy w urzędzie został wprowadzony tryb przyznawania dodatków i 
ich wysokości. Związane jest z tym, że rozporządzenie w sprawie przyznawania 
dodatków weszło w życie 1 kwietnia br.  
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział, że został 
wprowadzony system oceny. Został opracowany wzór wniosku.  
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała następnie jak wygląda 
kwestia remontu zewnętrznego budynku urzędu pracy. 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział, że został 
stworzony kurs budowlany. Na realizację tego kursu został ogłoszony konkurs, 
w wyniku, którego została wybrana firma, która realizuję ten kurs. W ramach 
tego kursu bezrobotni remontują zewnętrzną część budynku. Inwestorem zaś jest 
gmina, gdyż do nich należy budynek. Przeznaczyła ona część pieniędzy na 
roboty, które nie mogą być finansowane z EFS. Pozostała część materiałów 
pochodzi ze środków, EFS.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czy jest możliwość 
robienia takich kursów, aby wyremontować obiekty, w których mieszczą się 
jednostki organizacyjne powiatu ? 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział, że zostało 
wykonanych wiele remontów obiektów powiatowych w ramach kursów dla 
bezrobotnych. Dodał jednocześnie, że oczywiście można. Takie kursy są 
ogłaszane raz w roku, gdyż środki na to są ograniczone.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zaproponowała, aby przekazywać 
informacje odpowiednim pionom, które zajmują się realizacją inwestycji, o 
możliwości wykorzystania środków EFS na te cele.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz wyraził opinię, że korzystanie z 
kursów dla bezrobotnych może następować przy remontach małych obiektów 
jak, np. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Do remontów dużych 
obiektów musi być wybrana odpowiednio doświadczona firma budowlana. 
Wicestarosta Józef Ruciński zaproponował, aby wziąć pod uwagę 
wykorzystanie takiej firmy organizującej kursy dla bezrobotnych przy remoncie 
podjazdów, chodników, parkingu przy budynku byłego internatu przy  
ul. Łużyckiej, do którego mają być przeniesione agendy Starostwa 
Powiatowego.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre wracając do rozpatrzenia 
wniosku powiedziała, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku 
dyrektora PUP należałoby wskazać źródło finansowania.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski spytał, czy te środki są potrzebne od 
zaraz. Czy też jest możliwość odczekania 2-3 miesięcy ? 
Dyrektor PUP w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział, że dodatki te 
powinny być wypłacone od 1 kwietnia.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska zaproponowała, aby dyrektor dokonał 
przesunięć między paragrafami środki niezbędne na realizacje tego wniosku z 
wydatków rzeczowych na wynagrodzenia. Dodała, że słusznym było by wrócić 
do tego problemu w październiku. Będą wtedy skończone zadania inwestycyjne 
takie jak budowa windy czy remont drogi. Nastąpi wtedy zwrot środków ze 
ZPORR. Będzie można wtedy przekazać środki PUP w Gryfinie, które teraz pan 
dyrektor przesunie między paragrafami z wydatków rzeczowych na 
wynagrodzenia.  
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Dodała, że nie ma możliwości sfinansowania realizacji tego wniosku z rezerwy 
budżetowej i nadwyżki.  
Członek Zarządu Danuta Bus stwierdziła, że problem należy rozpatrzyć w 
następujący sposób. Albo wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, ale środki są 
przeznaczone w październiku, albo wniosek nie zostaje pozytywnie rozpatrzony 
ze względu na brak środków. Zaproponowała, aby wniosek rozpatrzyć dzisiaj, 
zaś środki przeznaczyć w październiku.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski wyraził zdanie, że propozycja Pani 
Danuty Bus jest dobra, gdyż dyrektor PUP w Gryfinie mając tę wiedzę będzie 
wiedział, że środki na sfinansowanie pochodnych od dodatków od wynagrodzeń 
oraz podwyżek płac pracowników otrzyma na pewno w październiku.              
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że takie rozstrzygnięcie 
mogłoby być podjęte wtedy gdyby były środki w budżecie na sfinansowanie 
pochodnych od dodatków od wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników. 
Takich środków na dzień dzisiejszy nie ma.  
 

Zarząd po dyskusji odnośnie wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu na 2005 r. z przeznaczeniem  
na sfinansowanie pochodnych od dodatków od wynagrodzeń oraz 
podwyżek płac pracowników postanowił: 

- pozytywnie rozpatrzyć wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie, 

- źródłem pokrycia sfinansowania pochodnych od dodatków  
od wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników nastąpi w drodze 
przesunięć miedzy paragrafami z wydatków rzeczowych  
na wynagrodzenia w ramach budżetu Powiatowego Urzędu Pracy, 

- ewentualne zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie na rok 2005 po podjęciu uchwały przez Zarząd Powiatu  
w październiku 2005 r. po oszacowaniu wydatków związanych  
z inwestycjami aktualnie prowadzonymi w ramach ZPORR.                     

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy – Marian Mielczarek 
 

2. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie trybu i zasad postępowania spzoz przy zbyciu, 
wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego zakładów (druk nr 
2/SP/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie trybu i zasad postępowania spzoz przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego 
zakładów w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie trybu i zasad postępowania spzoz przy zbyciu, wydzierżawieniu  
i wynajęciu majątku trwałego zakładów.  
 

3. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat zmian w rejestrze 
zakładów opieki zdrowotnej (3/SP/118). 

  

Zarząd przyjął informację dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 
zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia projektu 
umowy przedwstępnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ 
INTERMED Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie zobowiązującej strony 
do zawarcia umowy określającej kierunki i warunki dalszego wdrażania 
restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przy udziale 
NZOZ INTERMED Sp. z o.o. oraz w sprawie wyznaczenia członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy przedwstępnej (druk 
nr 4/SP/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
przyjęcia projektu umowy przedwstępnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ INTERMED Sp. z o.o. z 
siedzibą w Nowogardzie zobowiązującej strony do zawarcia umowy określającej kierunki i warunki dalszego 
wdrażania restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przy udziale NZOZ INTERMED Sp. z o.o. 
oraz w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy przedwstępnej w 
brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s przyjęcia projektu umowy 
przedwstępnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ INTERMED Sp. z 
o.o. z siedzibą w Nowogardzie zobowiązującej strony do zawarcia umowy 
określającej kierunki i warunki dalszego wdrażania restrukturyzacji 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przy udziale NZOZ INTERMED 
Sp. z o.o. oraz w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w 
Gryfinie do podpisania umowy przedwstępnej.  

Zarząd do podpisania umowy przedwstępnej upoważnił 
Przewodniczącą Zarządu – Ewę De La Torre oraz Członka Zarządu – 
Józefa Rucińskiego.    
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 12.01.2005 r. 
w/s realizacji zadań z PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 1/WSP/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 12.01.2005 r. w/s realizacji zadań z 
PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę ? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 12.01.2005 r. w/s realizacji zadań z PFOŚ 
i GW w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych w/s zlecenia wykonania robót 
budowlanych w ramach remontu pomieszczenia przeznaczonego na 
Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w budynku Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łużyckiej 1 w Gryfinie (druk nr 
2/WSP/118). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w/s 
zlecenia wykonania robót budowlanych w ramach remontu pomieszczenia 
przeznaczonego na Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w budynku 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łużyckiej 1 w Gryfinie.  
 

3. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca zadania audytowego 
pod nazwą "Udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych i sposobu ich rozliczania" (druk nr 3/WSP/118). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotycząca zadania audytowego pod nazwą "Udzielanie dotacji podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i sposobu ich rozliczania". 
Zarząd postanowił przedstawić w/w informację jako materiał poglądowy 
radnym powiatu gryfińskiego.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
przedstawicieli Zarządu Powiatu w Gryfinie do udziału w pracach 
Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skarbu 
Państwa na rzecz Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w 
sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Gryfinie do udziału w pracach Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie w sprawie powołania przedstawicieli 
Zarządu Powiatu w Gryfinie do udziału w pracach Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz 
Powiatu Gryfińskiego. 
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5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w 
drodze darowizny, udziału 770/1000 części w nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 167/3 o pow. 4 259 m2, 
położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/WSP/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, udziału 770/1000 części w nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 167/3 o pow. 4 259 m2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. 
Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzemieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w 
Gryfinie w drodze darowizny, udziału 770/1000 części w nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 167/3 o pow. 4 259 m2, położonej 
w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
2. Rozpatrzenie sprawy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie, o umorzenie opłat za 
media oraz wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 (druk nr 2/WSP-AN/118), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył sprawę Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie, o umorzenie 
opłat za media oraz wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82. Zadłużenie dotyczyło kwoty 
4.423,68 Zł za okres od sierpnia do grudnia 2005 r.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia wartości szacunkowej zamówienia 
na postępowanie o zamówienie publiczne na: "Zmianę sposobu 
użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. 
Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie". Wartość szacunkową robót sporządzono na 
podstawie kosztorysów inwestorskich (druk nr 2/WSP-AN/118). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia wartości 
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szacunkowej zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na: 
"Zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w 
Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie". Wartość szacunkową robót 
sporządzono na podstawie kosztorysów inwestorskich.  
 

4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:  
a) zmiany Uchwały Nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Gryfińskiego,  

b) uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego III edycja na lata 2005-2010. (druk nr 3/WSP-AN/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie: 

a) zmiany Uchwały Nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie 
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego,  

b) uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego III edycja na lata 2005-
2010. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

Za – 5 osób, 
Przeciw- 0 osób 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie:  

a) zmiany Uchwały Nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Gryfińskiego,  

b) uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego III edycja na lata 2005-2010. 

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. (druk nr 1/SK/118). 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 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 zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

2. Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu prac na budżetem 2006 (druk nr 
2/SK/118). 

 

Zarząd przyjął jednogłośnie tekst zawiadomienia o rozpoczęciu prac na 
budżetem 2006. 
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3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 3/SK/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 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 zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 
 

VI. PION SEKRETARZA.  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego" oraz 
zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w 
postępowania (druk nr 1/SE/118). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w 
sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego". Komisja została 
powołana w składzie: 

1. Stojan Diakowski – przewodniczący komisji, 
2. Agnieszka Madejak – sekretarz komisji, 
3. Stefan Fedak – członek komisji, 
4. Marcin Konopnicki – członek komisji. 
Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do 

wyżej wymienionego postępowania.  
 

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   _________________ 


