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Protokół nr 126/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 października 2005 r. w godzinach od 1200 do 1545 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 otworzył i prowadziła – Przewodnicząca Zarządu – 

Ewa De La Torre. Sekretarz Powiatu – Jerzy Herwart – Nieobecny usprawiedliwiony.  
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 2 w brzmieniu „Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części sprzętu medycznego 
oraz wydzierżawienie części sprzętu medycznego” (druk nr 2/SP/126). 

b) W PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o punkt brzmieniu „Informacja 
Naczelnika Wydziału remontów, Inwestycji i zamówień Publicznych na temat 
aktualnego stanu prac związanych z przeniesieniem jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego na ulice Łużycką”.  

c) Na wniosek ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU jako pierwszy rozpatrywany 
była „Informacja Naczelnika Wydziału remontów, Inwestycji i zamówień Publicznych 
na temat aktualnego stanu prac związanych z przeniesieniem jednostek organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego na ulice Łużycką”. 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 125/II/2005 z 29 września 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących się). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Józef Siwek. 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i zamówień 
Publicznych na temat aktualnego stanu prac związanych  
z przeniesieniem jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego  
na ulicę Łużycką w Gryfinie. 

 

Zarząd wysłuchał informacji Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat aktualnego stanu prac 
związanych z przeniesieniem jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego na ulicę Łużycką w Gryfinie. Poinformował, że rozpoczęcie prac 
budowlanych zmierzających do przystosowania pomieszczeń w budynku przy 
ul. Łużyckiej może się rozpocząć w styczniu 2006 r. Obecnie jest już 
ogłoszony przetarg, zaś jego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie br.  

Zarząd po dyskusji i wysłuchaniu informacji Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych podjął następujące 
rozstrzygnięcia: 
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1. Kontynuować dotychczasowe prace przygotowawcze (przeprowadzenie  
i rozstrzygnięcie przetargu) dotyczące przystosowanie pomieszczeń  
w budynku przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie, do których mają być 
przeniesione jednostki organizacyjne powiatu z ulicy Flisaczej oraz 
wydziały z ul. Szczecińskiej. Środki ze sprzedaży nieruchomości przy  
ul. Flisaczej zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych 
pomieszczeń przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. 

2. Kontynuować dotychczasowe prace przygotowawcze (przeprowadzenie  
i rozstrzygnięcie przetargu) zmierzające do sprzedaży nieruchomości przy  
ul. Flisaczej, ul. Szczecińskiej i ul. Łużyckiej w Gryfinie.  

3. W przypadku rozstrzygnięcia przetargów na sprzedaż w/w nieruchomości 
zostaną przeprowadzone rozmowy z osobami lub podmiotami, które 
wygrają dane przetargi na temat jak najszybszego dokonania wpłat  
z tytułu zakupu w/w nieruchomości. Termin wpłaty – do końca II dekady 
grudnia 2005 r.  

4. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy  
ul. Flisaczej przeprowadzić z osobą fizyczną lub prawną rozmowy  
na temat, późniejszego przekazania w/w nieruchomości do czasu 
przystosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Łużyckiej, do których 
mają być przeniesione Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego mające obecnie siedzibę 
przy ul. Flisaczej np. za opłaceniem przez powiat czynszu dzierżawy w tym 
okresie.  

5. W przypadku niewyrażenia zgody na późniejsze przejęcie nieruchomości 
przy ul. Flisaczej, przenieść na czas określony (do czasu przystosowania 
pomieszczeń w budynku przy ul. Łużyckiej) Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz i 

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Józef Siwek.  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie projektu pisma będącego 

odpowiedzią na pismo Projektów Kapitałowych w sprawie udostępnienia 
informacji publicznej (druk nr 1/SP/126). 

 

Zarząd zatwierdził projekt pisma będącego odpowiedzią na pismo 
Projektów Kapitałowych w sprawie udostępnienia informacji publicznej.  
 Zarząd upoważnił do podpisania w/w pisma dyrektora SPZZOZ  
w Gryfinie – Andrzeja Bandurowskiego.  
 

2. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie części sprzętu medycznego oraz 
wydzierżawienie części sprzętu medycznego (druk nr 2/SP/126). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zbycie i wydzierżawienie sprzętu medycznego przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwalę w sprawie wyrażenia zgody  
na zbycie części sprzętu medycznego oraz wydzierżawienie części sprzętu 
medycznego. 
 

III. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w sprawie przekazania zaliczkowo 20% wartości grantu na realizację 
Projektu Socrates-Comenius (druk nr 1/WSP-AN/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przekazania zaliczkowo 20% wartości 
grantu na realizację Projektu Socrates-Comenius, który będzie umieszczony 
jako zadanie priorytetowe w budżecie na 2006 r. zgodnie z przyjętym 
zasadami dot. zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na tzw. Wkład 
własny do projektów realizowanych przez jednostki organizacyjnych 
powiatu. Zarząd wyraził zgodę na założenie wydzielonego rachunku 
bankowego, na który, będzie przekazana zaliczka środków w wysokości 20% 
grantu tj. 380 €. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do 
potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych 
do rozliczenia Projektu – Stypendia EFS dla studentów w powiecie 
gryfińskim (druk nr 2/WSP-AN/126). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
niezbędnych do rozliczenia Projektu – Stypendia EFS dla studentów w powiecie gryfińskim w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie upoważnienia Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do potwierdzania  
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia 
Projektu – Stypendia EFS dla studentów w powiecie gryfińskim. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
komisji stypendialnej, przyznającej stypendia na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających 
stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 3/WSP-
AN/126).  
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 
2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie powołania komisji 
stypendialnej, przyznającej stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie 
na terenie powiatu gryfińskiego 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie 
rozważenia możliwości przekazania Wydziałowi Komunikacji  
i Transportu – (Oddział zamiejscowy w Chojnie) pokoju Nr 35 
znajdującego się obok pokoju zastępcy naczelnika wydziału (druk  
nr 4/WSP-AN/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu w sprawie rozważenia możliwości przekazania 
Wydziałowi Komunikacji i Transportu – (Oddział zamiejscowy w Chojnie) 
pokoju Nr 35 znajdującego się obok pokoju zastępcy naczelnika wydziału w 
budynku administracyjnym w Chojnie.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne  
na: „Modernizację węzła cieplnego i wymianę przyłącza cieplnego – 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/126). 

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na: „Modernizację węzła cieplnego  
i wymianę przyłącza cieplnego – Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 

  
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na: „Modernizację węzła cieplnego i wymianę 
przyłącza cieplnego – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/WSP-
AN/126).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: „Modernizację węzła 
cieplnego i wymianę przyłącza cieplnego – Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
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o zamówienie publiczne na: „Modernizację węzła cieplnego i wymianę 
przyłącza cieplnego – Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego  
z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pn.:” Budowa i 
rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 7/WSP-AN/126).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu 
komputerowego z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pn.:” Budowa i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego  
z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pn.:” Budowa  
i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego”. 
 

9. Pismo Sekretarza Cedyni dotyczące wydania opinii w sprawie zaliczenia 
do kategorii dróg gminnych drogi publicznej – Plac Wolności w Cedyni 
(druk nr 8/WSP-AN/126). 

 

Zarząd po rozpatrzeniu pisma Sekretarza Cedyni wydał pozytywną 
opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi publicznej – 
powiatowej Plac Wolności w Cedyni. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie 
zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi publicznej – Plac Wolności w Cedyni w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie wydania opinii w sprawie 
zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi publicznej – Plac Wolności  
w Cedyni. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego dla Dyrektora ZSP  
Nr w Chojnie do zawarcia oraz wykonania umowy na realizację projektu 
UE Sokrates – Comenius Akcja I w roku szkolnym 2005/2006 (druk nr 
9/WSP-AN/126). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem ustanowił pełnomocnictwo 
szczególne Dyrektorowi ZSP Nr 1 w Chojnie do zawarcia oraz wykonania 
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umowy na realizację projektu UE Sokrates – Comenius Akcja I w roku 
szkolnym 2005/2006.  
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich wraz  
z przedmiarami robót oraz wartości szacunkowej zamówienia  
na postępowanie o zamówienie publiczne na: „Modernizację węzła 
cieplnego – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 10/WSP-AN/126). 

 

Zarząd zatwierdził kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót 
oraz wartości szacunkowej zamówienia na postępowanie o zamówienie 
publiczne na: „Modernizację węzła cieplnego – Szpital Powiatowy w 
Gryfinie. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wartości szacunkowej na postępowanie o 
zamówienia publiczne i zatwierdzenie SIWZ na postępowanie  
o: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w DPS w 
Moryniu (druk nr 11/WSP-AN/126). 

 

Zarząd zatwierdził wartość szacunkową na postępowanie o zamówienia 
publiczne i zatwierdzenie SIWZ na postępowanie o: „Wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w DPS w Moryniu”. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Wniosek w sprawie przedłużenia spłaty terminu kredytu w rachunku 

bieżącym na finansowanie niedoboru budżetowego występującego  
w 2005 r. (druk nr 1/SK/126). 

 

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie spłaty terminu kredytu  
w rachunku bieżącym na finansowanie niedoboru budżetowego 
występującego w 2005 r.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  
Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków 
budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 (druk nr 2/SK/126).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę Nr 500/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których  
są dysponentami na rok 2005 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 500/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
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organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji  
i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 
dysponentami na rok 2005. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2005 (druk nr 3/SK/126). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. 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 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
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. Przedmiotowe zmiany są związane z zarządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego zwiększającym powiatowi gryfińskiemu dotację 
celową o kwotę 145.000 Zł w dziale – Transport i Łączność, rozdziale – Drogi 
Powiatowe publiczne z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. 
„Budowa drogi powiatowej Wełtyń – Gajki przejście przez m. Bartkowo”. 
Inwestycja realizowana w ramach funduszy ze ZPORR. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 
dysponenta przekazanych środków z PFRON (druk nr 4/SK/126). 

 

Punkt wycofany z porządku obrad Zarządu Powiatu.  
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
uchwałę Nr XX/246/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.(druk nr 
5/SK/126).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającej uchwałę Nr XX/246/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającej uchwałę Nr XX/246/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2005 r.  
 

W tym momencie ma posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie powrócił Etatowy Członek 
Zarządu – Adam Nycz. 

 

6. Wniosek w sprawie rozszerzenia zadań Referatu Audytu i Kontroli  
o zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przez podległe i nadzorowane 
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jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, funduszy celowych oraz 
środków pozyskiwanych z UE, realizacji procedur (druk nr 6/SK/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie 
rozszerzenia zadań Referatu Audytu i Kontroli o zadanie pn. „Kontrola 
przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne 
Powiatu Gryfińskiego, funduszy celowych oraz środków pozyskiwanych  
z UE, realizacji procedur. 
 

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

sprawie potrącenia z wynagrodzenia kary umownej w wysokości 207,77 zł 
firmie EL TORO S.C. - wykonawcy przedmiotu postępowania na 
„Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” za 
nieterminową dostawę części zamówienia o wartości 20 776,60 zł (druk nr 
1/SE/126). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie potrącenia z wynagrodzenia 
kary umownej w wysokości 207,77 zł firmie EL TORO s.c. - wykonawcy 
przedmiotu postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem” za nieterminową dostawę części zamówienia  
o wartości 20 776,60 zł. 
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.  
1. Informacja na temat spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat harmonogramu spotkania  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 

2. Informacja Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego – Mariana 
Ludkiewicza na temat stanu postępowań administracyjnych wszczętych 
przez Burmistrza Gminy Chojna przeciwko Powiatowemu Zarządowi 
Dróg w Gryfinie w sprawie nielegalnej wycinki 2 szt. drzew w Chojnie. 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Radcy Prawnego Starostwa 
Powiatowego – Mariana Ludkiewicza na temat stanu postępowań 
administracyjnych wszczętych przez Burmistrza Gminy Chojna przeciwko 
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie w sprawie nielegalnej wycinki  
2 szt. drzew w Chojnie. 
 

3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego do Starosty Gryfińskiego  
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli Oddziału 
Ginekologiczno – Położniczego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego  
do Starosty Gryfińskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 



 9

kontroli Oddziału Ginekologiczno – Położniczego SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wziął udział Prezes Sp. Z o.o. „INTERMED” 

– Pan Jacek Kargul.  
 

4. Informacja Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o. na temat aktualnego 
przebiegu procesu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 

Prezes „INTERMED” Sp. z o.o. Jacek Kargul poinformował Zarząd Powiatu, 
że wniosek o pożyczkę na restrukturyzację należności SPZOZ Szpital Powiatowy, 
do Banku Gospodarstwa Krajowego został już złożony na kwotę 697 tys. zł. Cała 
kwota będzie wypłacona w trzech ratach. Kwota ta wynika z ustawowego wzoru. 
Część tej kwoty – 358 tyś. Zł stanowią zobowiązania wobec pracowników 
wynikające z tzw. Ustawy „203”. Dodał, że zobowiązania pracownicze stanowią 
tylko kwoty netto. Do tego należy dodać zobowiązania wobec ZUS-u. Należności 
te staną się wymagalne. Powiedział, że kontynuacja procesu restrukturyzacji wiąże 
się z podpisaniem ugod z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i wierzycielami 
cywilno-prawnymi. W stosunku do wierzycieli cywilno-prawnych kwota wynosi 
1 020 000 zł, zaś w stosunku do ZUS- w sumie 650 tys. Zł. Zaznaczył, że aby móc 
kontynuować proces restrukturyzacji należałoby wyasygnować dodatkowe środki 
w wysokości 800 tys. zł. z przeznaczeniem na spłatę należności publiczno-
prawnych z ZUS-em. Bez dofinansowania taką kwotą realizacja programu może 
się nie udać.  

Prezes Kargul poinformował, że na ukończeniu jest już program profilaktyki 
zdrowotnej dla Powiatu Gryfińskiego.  

Zarząd wysłuchał również informacji na temat stanu sprzętu diagnostycznego 
funkcjonującego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Prezes „INTERMED” 
Sp. z o.o. dodał, że jego część nie będzie się nadawała do użycia ze względu na 
zły stan i w związku z tym, zostanie on zbyty. Sprzęt stanowiący wyposażenie 
OIOM nie posiadał od dawna tzw. „paszportów technicznych” i nie mógł być 
dopuszczony do użytkowania. Ponadto Prezes Jacek Kargul poinformował, że w 
SPZOZ Szpital Powiatowy zostanie uruchomiona dodatkowa poradnia – 
onkologiczna, zaś w Chojnie zostaną zmienione godziny przyjęć. Powiedział 
także, że będą prowadzone rozmowy dotyczące rozszerzenia oferty przez SPZOZ 
Szpital Powiatowy o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.  

Prezes Jacek Kargul odniósł się również do spraw związanych  
z podpisaniem umowy pomiędzy spółką „INTERMED”, a powiatem gryfińskim w 
sprawie zasad współpracy przy restrukturyzacji szpitala oraz dalszego 
funkcjonowania placówki. Dodał, że do dziś nie otrzymał żadnego projektu 
porozumienia pomiędzy spółką, a powiatem gryfińskim.  

Przewodnicząca Zarządu zaznaczyła, że zleciła przygotowanie takiego 
projektu porozumienia Sekretarzowi Powiatu, Koordynatorowi Ochrony Zdrowia 
oraz Radcom Prawnym Starostwa Powiatowego. Dodała, że nie jest stanie 
powiedzieć, na jakim etapie jest jego przygotowanie.  
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Zarząd po wysłuchaniu informacji Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o. 
Jacka Kargula oraz przeprowadzeniu dyskusji podjął następujące decyzje:  

 Zobowiązać Sekretarza Powiatu, Koordynatora Ochrony Zdrowia oraz 
Radców Prawnych do przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu 
Powiatu, odpowiedniego projektu porozumienia w/s zasad współpracy, 
pomiędzy „INTERMED” Sp. z o.o. i Powiatem Gryfińskim, w którym 
będzie zobowiązanie w/w spółki do udziału w procedurach mających 
przejęcie zadań w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistyki. 
Podjęcie takiego porozumienia będzie poprzedzone odpowiednią uchwałą 
Rady Powiatu,  

 Rozpocząć prace związane z przeznaczeniem do dzierżawy 
nieruchomości i ruchomości, którego dysponentem jest SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. Wydzierżawienie nieruchomości i ruchomości 
nastąpi zgodnie z uchwałą Nr 333/XXVI/2005 Rady Powiatu w sprawie 
trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu 
założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku 
trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym  
i zakupionym), 

 Rozpocząć prace związane z przeznaczeniem do zbycia sprzętu, który 
jest zbędny, a który jest na wyposażeniu szpitala. 

 
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   _________________ 


