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Protokół nr 122/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 września 2005 r. w godzinach od 800 do 1000 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. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- 
załącznik nr 2). 

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 121/II/2005 z 7 września 2005 r. (5za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się)  

 

II. PION STAROSTY. 

1. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o 
wpłynięciu pisma skierowanego przez prezesa NZOZ „INTERMED” Sp. 
z o.o. w Nowogardzie w sprawie wydania promesy na dzierżawę 
nieruchomości i mienia Szpitala (budynek byłego OIOM oraz 
Przychodni Specjalistycznej) (druk nr 1/SP/122). 

  
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie informujące o wpłynięciu pisma skierowanego przez prezesa 
NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie wydania 
promesy na dzierżawę nieruchomości i mienia Szpitala (budynek byłego 
OIOM oraz Przychodni Specjalistycznej). 

Zarząd zobowiązał Wicestarostę – Józefa Rucińskiego  
do przygotowania wszystkich możliwych wariantów rozwiązań, 
dotyczących wydania promesy na dzierżawę nieruchomości SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie oraz budynku po byłym OIOM i Przychodni 
Specjalistycznej w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia – Jarosława 
Witeńkę do przygotowania wariantów rozwiązań dotyczących wydania 
promesy na dzierżawę mienia ruchomego SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.   

Zarząd powróci do rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku  
na kolejnym posiedzeniu.  
 

2. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowanego przez prezesa 
NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie do dyrektora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wydania promesy na dzierżawę 
nieruchomości i mienia Szpitala (budynek byłego OIOM oraz 
Przychodni Specjalistycznej) (druk nr 2/SP/122). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo skierowane przez prezesa NZOZ 
„INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie do dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w sprawie wydania promesy na dzierżawę 
nieruchomości i mienia Szpitala (budynek byłego OIOM oraz Przychodni 
Specjalistycznej). 
 

3. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące wystąpienia do Ministra 
Sprawiedliwości wraz z opinią prawną, w sprawie podjęcia interwencji 
względem prowadzenia egzekucji komorniczych w stosunku  
do zobowiązań podlegających restukturyzacji (druk nr 3/SP/122). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Związku Powiatów Polskich 
dotyczące wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości wraz z opinią prawną, 
w sprawie podjęcia interwencji względem prowadzenia egzekucji 
komorniczych w stosunku do zobowiązań podlegających restukturyzacji. 
 

4. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące przesłania Prezesowi NFZ 
protestu przeciwko tolerowaniu postępowania dyrektorów oddziałów 
NFZ umożliwiających dokonywanie zajęć komorniczych w stosunku do 
restrukturyzowanych szpitali (druk nr 4/SP/122). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Związku Powiatów Polskich 
dotyczące przesłania Prezesowi NFZ protestu przeciwko tolerowaniu 
postępowania dyrektorów oddziałów NFZ umożliwiających dokonywanie 
zajęć komorniczych w stosunku do restrukturyzowanych szpitali. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 
1/WSP/122). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. 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 w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zapłaty za nadzór autorski prowadzony zg. z 
umową nr 91/05 z dn. 25.05.2005 r. w związku z rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/122). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zapłaty  
za nadzór autorski prowadzony zg. z umową nr 91/05 z dn. 25.05.2005 r.  
w związku z rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w 
Chojnie (druk nr 2/WSP-AN/122). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie 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 pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 
Maja w Chojnie. 
 

3. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotyczące 
wyrażenia opinii w  sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie Miasta  
i Gminy Gryfino do kategorii dróg gminnych (druk nr 3/WSP-AN/122). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie wyraża pozytywną opinię w sprawie zaliczenia 
dróg i ulic na terenie miasta i gminy Gryfino do kategorii ulic gminnych. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektów 
stypendialnych (druk nr 4/WSP-AN/122). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki postanowił zlecić Audytorowi Wewnętrznemu 
Starostwa Powiatowego wykonanie audytu projektów stypendialnych 
realizowanych w ramach ZPORR. 

Zlecenie wykonania audytu zewnętrznego projektów stypendialnych 
realizowanych w ramach ZPORR zostanie dokonane po przeprowadzeniu 
audytu wewnętrznego.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważenienia 
dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu – Stypendia EFS dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (druk nr 5/WSP-AN/122). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia 
dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia 
Projektu – Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważenienia 
dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu – Stypendia EFS  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: 
a) ustalenia dysponentów środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, przeznaczonych na 
wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

b) wyznaczenia dysponenta środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na wypłatę stypendiów 
dla studentów (druk nr 6/WSP-AN/122). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia dysponentów 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, przeznaczonych  
na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia dysponentów 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa, przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia dysponenta 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na wypłatę stypendiów 
dla studentów w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyznaczenia 
dysponenta środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla studentów. 
 

7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
a) powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu 

powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego 
poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie, 

b) powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu 
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego 
poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie (druk nr 6/WSP-
AN/122). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej 



 5

na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną 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 powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań  
z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej 
na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie 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 powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań  
z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania  
o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym na: „Termomodernizację dachu wraz z wymianą 
naświetli w budynku warsztatu w ZSP Nr 2 w Chojnie” (druk nr 8/WSP-
AN/122). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia 
protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy 
w przetargu nieograniczonym na: „Termomodernizację dachu wraz  
z wymianą naświetli w budynku warsztatu w ZSP Nr 2 w Chojnie” 

  

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 
sprawie pisma do Zarządu Powiatu w Gryfinie, informującego o trudnej 
sytuacji finansowej szkoły (druk nr 9/WSP-AN/122). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie pisma do Zarządu Powiatu w 
Gryfinie, informującego o trudnej sytuacji finansowej szkoły wyraził zgodę 
na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
wolnymi środkami pozostającymi w dyspozycji Starostwa Powiatowego – 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (50.000 zł). 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuściła Danuta Bus – 
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 

V. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/SE/122). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 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 zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji  
na zadania z zakresu zadania własnego powiatu realizowane przez 
organizacje pozarządowe w 2005 r. (druk nr 2/SE/122). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji  
na zadania z zakresu zadania własnego powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w 2005 r.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania dotacji  
na zadania z zakresu zadania własnego powiatu realizowane przez 
organizacje pozarządowe w 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   _________________ 


