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Protokół nr 124/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 21 września 2005 r. w godzinach od 1200 do 1300 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: 
a) W PIONIE STAROSTY o punkt 5 w brzmieniu „Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie w sprawie akceptacji wniosku o udzielenie pożyczki przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego na pokrycie zobowiązań wynikających z tzw. ustawy „203” oraz 
wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenie pożyczki w postaci hipoteki na 
nieruchomościacj SPZOZ Szpital Powiatowy oraz wystawienie weksla i podpisanie 
deklaracji wekslowej (druk nr 4/SP/124).” 

b) W PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt 2 w brzmieniu „Wniosek 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia umowy 
o pełenienie nadzoru inwestorskiego z Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż. 
Mirosławem Strugarkiem (druk nr 2/WSP-AN/124).” 

c) W PIONIE SEKRETARZA: 
- o punkt 1 w brzmieniu „Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 

Obywatelskich w sprawie: 
a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 60 000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na 
terenach zewnętrznych budynkó Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, 

b) Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania 
(druk nr 1/SE/124).” 

- o punkt 2 w brzmieniu „Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 
Obywatelskich w sprawie podpisania umowy na wspólne wykonanie ogrodzenia 
przebiegającego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a wnioskodawcą – Panem Andrzejem 
Michalczyszynem (druk nr 2/SE/124).” 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 
2). 

3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 122/II/2005 z 14 września 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się) oraz Nr 123/II/2005 z 16 września 2005 r. ( 5 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się). 

 
II. PION STAROSTY. 

1. Spotkanie z Dyrektorem Oddziału NFZ w Szczecinie – Panem Markiem 
Makowskim oraz konsultantem wojewódzkim w zakresie ginekologii  
i położnictwa – Panem doc. Zbigniewem Celewiczem. 

 
Zarząd odbył spotkanie z Dyrektorem Oddziału NFZ w Szczecinie – Panem 

Markiem Makowskim oraz konsultantem wojewódzkim w zakresie ginekologii  
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i położnictwa – Panem doc. Zbigniewem Celewiczem na temat funkcjonowania  
i przyszłości SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
  
2. Wniosek Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. w Krakowie o udostępnienie 

informacji publicznej (druk nr 1/SP/124). 
 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. w 
Krakowie o udostępnienie informacji publicznej. Zarząd zobowiązał Dyrektora 
SPZZOZ – Andrzeja Bandurowskiego do przygotowania odpowiedzi na w/w 
wniosek. 
 
3. Pismo wierzyciela Pana Andrzeja Maciejewskiego dotyczące zobowiązania 

SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SP/124). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem wierzyciela Pana Andrzeja Maciejewskiego 
dotyczące zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie. Zarząd odnosząc się do w/w pisma 
stwierdził, że podjęcie uchwały o likwidacji SPZZOZ w Gryfinie może nastąpić 
po zakończeniu procesu restukturyzacji, który w dalszym ciągu jest w trakcie 
realizacji. 
 
4. Pismo wierzyciela Pana Piotra Rafalskiego dotyczące zobowiązania SPZZOZ 

w Gryfinie (druk nr 3/SP/124). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem wierzyciela Pana Piotra Rafalskiego 
dotyczące zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie. Zarząd odnosząc się do w/w pisma 
stwierdził, że podjęcie uchwały o likwidacji SPZZOZ w Gryfinie może nastąpić 
po zakończeniu procesu restukturyzacji, który w dalszym ciągu jest w trakcie 
realizacji. 
 
5. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie akceptacji 

wniosku o udzielenie pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 
pokrycie zobowiązań wynikających z tzw. ustawy „203” oraz wyrażenia 
zgody na ustanowienie zabezpieczenia pożyczki w postaci hipoteki na 
nieruchomości SPZOZ Szpital Powiatowy oraz wystawienie weksla i 
podpisanie deklaracji wekslowej (druk nr 4/SP/124). 

 
Zarząd zaakceptował wniosek o udzielenie pożyczki przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego na pokrycie zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 
„203”. 

Zarząd wyraził zgodę na ustanowienie zabezpieczenia pożyczki w postaci 
hipoteki na nieruchomości SPZOZ Szpital Powiatowy oraz wystawienie weksla  
i podpisanie deklaracji wekslowej przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy – 
Jerzego Gromowskiego. Zaciągnięcie pożyczki dokonywane jest w związku  
z realizacją postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy  
z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki 
zdrowotnej na pokrycie zobowiązań wynikających z tzw. „ustawy 203”. 
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie akceptacji aneksu do umowy najmu Nr OR.94/2005 z dnia 
02.06.2005 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Agencją 
Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka 
Gospodarcza Zasobu w Gryfinie (druk nr 1/WSP/124). 

 
Zarząd zaakceptował aneks do umowy najmu Nr OR.94/2005 z dnia 

02.06.2005 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Agencją 
Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka 
Gospodarcza Zasobu w Gryfinie.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej ds. 

wyboru oferty na wykonanie opracowań geodezyjnych oraz wycen 
szacunkowych nieruchomości będących własnościa Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 2/WSP/124). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
ds. wyboru oferty na wykonanie opracowań geodezyjnych oraz wycen szacunkowych nieruchomości będących 
własnościa Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej ds. wyboru oferty na wykonanie opracowań geodezyjnych oraz 
wycen szacunkowych nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie akceptacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której 
przedmiotem jest wycena szacunkowa nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/WSP/124). 

 
Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, której 

przedmiotem jest wycena szacunkowa nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie akceptacji ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/124). 

 
Zarząd zaakceptował treść ogłoszeń przetargach na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. Ogłoszenia 
dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości: 
1. dz. 78/1 – obręb 3 m. Gryfino – ul. Szczecińska 21, 
2. dz. 29/3 - obręb Binowo, gm. Stare Czarnowo, 
3. dz. 29/4 – obręb Binowo, gm. Stare Czarnowo, 
4. dz. 85/1 – obręb 3 m. Gryfino – ul. Flisacza 4, 
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5. dz. 85/2 – obręb 3 m. Gryfino – ul. Flisacza 4, 
6. dz. 77/2 – obręb 5 m. Gryfino – ul. Łużycka 82, 
7. dz. 77/3 – obręb 5 m. Gryfino – ul. Łużycka 82 wraz z udziałem  

po ½ w działce 77/4. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg  
z siedzibą w Baniach na nieruchomością oznaczoną numerem działki 332  
o pow. 0,2438 ha, położoną w obrebie 3 m. Cedynia, stanowiącą Plac 
Wolności (druk nr 5/WSP/124). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego 
Zarządu Dróg z siedzibą w Baniach na nieruchomością oznaczoną numerem 
działki 332 o pow. 0,2438 ha, położoną w obrębie 3 m. Cedynia, stanowiącą Plac 
Wolności. 
 
IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania  
o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym na: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV  
w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przy ul. Parkowej 5” (druk  
nr 1/WSP-AN/124). 

 
Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne  

na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: „Wymiana stolarki 
okiennej drewnianej na PCV w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przy  
ul. Parkowej 5”.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia umowy o pełenienie nadzoru inwestorskiego  
z Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Mirosławem 
Strugarkiem (druk nr 2/WSP-AN/124). 

 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru 

inwestorskiego z Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż. 
Mirosławem Strugarkiem.  
 
V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  

Nr 531/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu 
wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
1/SK/124). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę Nr 531/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 531/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu wydatków  
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 2/SK/124). 
 
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 przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 
3/SK/124). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. 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 rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie 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 rok 2005. 
 
VI. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w 

sprawie: 
a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, 

b) Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
do w/w postępowania (druk nr 1/SE/124). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 60 000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie” 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 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 60 000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie 
stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. Komisja została 
powołana w następującym składzie: 

1. Danuta Sikorska– przewodnicząca komisji, 
2. Stojan Diakowski– sekretarz komisji, 
3. Władysław Gadomski – członek komisji, 
4. Ewelina Podgórska – członek komisji, 
5. Katarzyna Gazdecka – członek komisji, 
6. Artur Wieczorek – członek komisji. 

 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w 
sprawie podpisania umowy na wspólne wykonanie ogrodzenia 
przebiegającego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a wnioskodawcą – Panem 
Andrzejem Michalczyszynem (druk nr 2/SE/124). 

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy na wspólne wykonanie 
ogrodzenia przebiegającego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a wnioskodawcą – Panem 
Andrzejem Michalczyszynem. 
 

III. PION WICESTAROSTY.  
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w sprawie ustanowienia 
hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Szpitala oraz w 
sprawie wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej (druk nr 
6/WSP/124). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w 
sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Szpitala oraz w sprawie wystawienia 
weksla i podpisania deklaracji wekslowej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie w sprawie ustanowienia hipoteki na 
nieruchomościach stanowiących własność Szpitala oraz w sprawie wystawienia 
weksla i podpisania deklaracji wekslowej 
 

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   _________________ 


