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Protokół nr 129/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 października 2005 r. w godzinach od 800 do 905 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 prowadził – Wicestarosta – Józef Ruciński. 

Nieobecni usprawiedliwieni – Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre, Etatowy Członek 
Zarządu – Adam Nycz oraz Skarbnik Powiatu – Lilianna Ochmańska. W posiedzeniu udział 
wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. (Lista obecności – zał. nr 1).  

2. Na wniosek WICESTAROSTY Zarząd Powiatu podjął decyzję, że sprawy będące  
do rozpatrzenia w PIONIE STAROSTY będą rozpatrywane jako ostatnie.  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 127/II/2005 z 12 października 2005 r. (3 za,  

0 przeciw, 0 wstrzymujących się) oraz protokół Nr 128/II/2005 z 18 października 2005 r.  
(3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

 

III. PION WICESTAROSTY. 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia 
stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Niepodległości 39 (druk nr 1/WSP/129). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości (mieszkań) 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Niepodległości 39.  

Zarząd stwierdził, że ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosku nastąpi po 
podjęciu decyzji, co do formy i sposobu rozdysponowania nieruchomości, które 
mogłyby być przedmiotem przekazania na rzecz Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji zadań 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 
2/WSP/129). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie realizacji zadań Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadań 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie 
w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie 
 

3. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca zlecenia zadań z zakresu 
pomocy społecznej organizacjom pozarządowym (druk nr 3/WSP/129). 
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Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotyczącą zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom 
pozarządowym. 
 

4. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa na temat realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego  
z dociepleniem i wymiana naświetli okiennych w budynku warsztatu ZSP NR 
2 w Chojnie” ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 4/WSP/129).  

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa na temat realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia 
dachowego z dociepleniem i wymiana naświetli okiennych w budynku warsztatu 
ZSP NR 2 w Chojnie” ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. 

Podjęcie decyzji w sprawie sposobu płatności za realizację w/w zadania 
Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy 
prowadzeniu robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji 
budynku Sali gimnastycznej wraz z wykonaniem elewacji w ZSP nr 2  
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 92” (druk nr 1/WSP-AN/129). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego przy prowadzeniu robót budowlanych polegających  
na „Termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z wykonaniem 
elewacji w ZSP nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 92”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
zaakceptowania projektu pism będących odpowiedziami na wnioski do 
projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. złożone przez Pana 
Tomasza Sorokę (druk nr 2/WSP-AN/129). 

 

Zarząd po naniesieniu poprawek zaakceptował projekty pism będącymi 
odpowiedziami na wnioski do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. 
złożone przez Pana Tomasza Sorokę.  
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z wykonania dochodów budżetowych  

za okres od początku roku do dnia 30.09.2005 r. (druk nr 1/SK/129). 
 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami z wykonania dochodów 
budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2005 r.  
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych (druk 
nr 2/SK/129).  

 

W związku z potrzebą uzyskania dodatkowych informacji, Zarząd 
przełożył podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu 
w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych na kolejne posiedzenie.  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Ponowne rozpatrzenie projektów umów pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie określenia 
działań wzajemnych zmierzających do wdrożenia programu naprawczego  
w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/SP/129). 

 

Zarząd powróci ponownie do rozpatrzenia umów pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie 
określenia działań wzajemnych zmierzających do wdrożenia programu 
naprawczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, po uzyskaniu wyjaśnień  
z Ministerstwa Zdrowia. 
 

2. Pismo Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie nakazu zapłaty  
w postępowaniu upominawczym wobec Projektów Kapitałowych w Krakowie 
będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 2/SP/129). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Sądu Okręgowego w Krakowie  
w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Projektów 
Kapitałowych w Krakowie będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie. 
 

3. Pismo Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w/s pomocy w pełnym 
utrzymaniu lecznictwa odwykowego w Gryfinie (druk nr 3/SP/129).  

 

W związku z brakiem dostatecznych informacji, Zarząd postanowił 
zorganizować spotkanie przy udziale Wicestarosty, Koordynatora Ochrony 
Zdrowia oraz przedstawiciela Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
w celu określenia potrzeb oraz ewentualnych możliwości pomocy w utrzymaniu 
lecznictwa odwykowego w Gryfinie.  
 

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia 
budżetu na 2005 rok na sfinansowanie pochodnych od dodatków  
do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie 
i filii w Chojnie (druk nr 4/SP/129). 

 

Odnośnie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s 
zwiększenia budżetu na 2005 rok na sfinansowanie pochodnych od dodatków  
do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie  
i filii w Chojnie, Zarząd przełożył podjęcie decyzji na kolejne posiedzenie.  
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5. Pismo Burmistrza Morynia w sprawie realizacji porozumienia i umowy 
przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu (druk nr 4/SP/129).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Morynia w sprawie realizacji 
porozumienia i umowy przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu. 
Ewentualne rozstrzygnięcie dot. w/w pisma zostanie podjęte na kolejnym 
posiedzeniu.  
 

Od tego momentu udział w posiedzeniu wzięła udział – Przewodnicząca Zarządu –  
Ewa De La Torre.  

 

6. Pismo Dyrektora SPZOZ w Gryfinie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
i Opiekuńczo – Leczniczy w sprawie bezinwestycyjnego powiększenia bazy 
lokalowej w/w zakładu. (druk nr 6/SP/129). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ w Gryfinie Zakład 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w sprawie 
bezinwestycyjnego powiększenia bazy lokalowej w/w zakładu. 
 Zarząd uznał, że ponowne rozpatrzenie sprawy może nastąpić  
po podjęciu decyzji, co do formy i sposobu rozdysponowania nieruchomości, 
które mogłyby być przedmiotem przekazania na rzecz Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie. 
 
       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   _________________ 


