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Protokół nr 130/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 26 października 2005 r. w godzinach od 1400 do 1615 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. Nieobecni usprawiedliwieni Etatowy Członek Zarządu – Adam Nycz 
oraz Wicestarosta Adam Nycz. 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 3 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia nowego statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
(druk nr 3/SP/130).  

 Punkt 4 w brzmieniu „Zapoznanie się z informacją dot. pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o przyznanie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  
na finansowanie programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” (druk nr 4/SP/130).  

 Punkt 5 w brzmieniu „Zapoznanie się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy kierowanym do Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na zbycie oraz wydzierżawienie części sprzętu 
będącego na wyposażeniu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie” (druk nr 
5/SP/130). 

 Punkt 6 w brzmieniu „Pismo Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o. w sprawie obecnej 
sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz podjęcia dalszych 
zmierzających do realizacji programu restrukturyzacyjnego (druk nr 6/SP/130). 

b) w PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o: 
 Punkt 6 w brzmieniu „Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 

informujące o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych przez Pana Tomasz 
Sorokę” (druk nr 6/WSP-AN/130). 

c) w PIONIE SKARBNIKA o: 
 Punkt 6 w brzmieniu „Wniosek dot. dofinansowania z budżetu Powiatu rachunku 

bankowego Skarbu Państwa w kwocie 1.302 zł (druk nr 6/SK/130). 
d) w PIONIE SEKRETARZA o:  

 Punkt 3 w brzmieniu „Wniosek dotyczący realizacji projektu pn. „Budowa 
społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
3/SE/130).  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 129/II/2005 z 20 października 2005 r. (3 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się). 
 

II. PION STAROSTY. 

1. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora PUP w Gryfinie w sprawie 
zwiększenia budżetu na 2005 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie 
pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz podwyżek płac 
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pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie oraz filii w Chojnie (druk  
nr 1/SP/130). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PUP w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 rok z przeznaczeniem  
na sfinansowanie pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz 
podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie oraz filii w Chojnie. 

Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 
rok Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 
 

2. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
możliwości stworzenia i realizacji wieloletnich programów zdrowotnych 
i profilaktycznych dla potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego (druk 
nr 2/SP/130). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie możliwości stworzenia i realizacji wieloletnich 
programów zdrowotnych i profilaktycznych dla potrzeb mieszkańców 
powiatu gryfińskiego. 

Zarząd po dyskusji postanowił zagwarantować w budżecie powiatu 
gryfińskiego na 2006 r. 100 tys. zł., z czego kwota 60 tys. zł będzie 
przeznaczona na programy profilaktyczne, które mogłyby być realizowane 
przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  

Zarząd uznał, że programy profilaktyczne, które mogłyby  
być realizowane, w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie powinny  
być tworzone w oparciu o wykorzystanie sprzętu zakupionego ze środków 
Unii Europejskiej.  

Ponadto Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia oraz 
Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do przygotowania programu 
profilaktycznego na 2006 r.  
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia nowego statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 3/SP/130).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia nowego statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia nowego statutu SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
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4. Zapoznanie się z informacją dot. pozytywnego rozpatrzenia wniosku  
o przyznanie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  
na finansowanie programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 4/SP/130).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o przyznanie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  
na finansowanie programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.  
 

5. Zapoznanie się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
kierowanym do Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
dot. wyrażenia zgody na zbycie oraz wydzierżawienie części sprzętu 
będącego na wyposażeniu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk 
nr 5/SP/130). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
kierowanym do Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. 
wyrażenia zgody na zbycie oraz wydzierżawienie części sprzętu będącego 
na wyposażeniu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

6. Pismo Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o. w sprawie obecnej sytuacji 
finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz podjęcia dalszych 
zmierzających do realizacji programu restrukturyzacyjnego (druk nr 
6/SP/130). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa „INTERMED” Sp. z o.o.  
w sprawie obecnej sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie oraz podjęcia dalszych zmierzających do realizacji programu 
restrukturyzacyjnego. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 

1. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w sprawie realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia 
dachowego z dociepleniem i wymiana naświetli okiennych w budynku 
warsztatu ZSP Nr 2 w Chojnie” ze środków PFOŚ i GW (druk  
nr 1/WSP/130). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie realizacji zadania  
pn. „Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i wymiana naświetli 
okiennych w budynku warsztatu ZSP Nr 2 w Chojnie” ze środków  
PFOŚ i GW podjął następujące decyzje: 
a) Sfinansować roboty budowlane dotyczące realizacji zadania  

pn. „Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i wymiana 
naświetli okiennych w budynku warsztatu ZSP Nr 2 w Chojnie”  
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w 50% ze środków budżetu powiatu i w 50% z środków uzyskanych na 
ten cel z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 

b) Sfinansować dodatkowe koszty związane z nadzorem inwestorskim 
oraz wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w 50% ze środków  
z MEN i S oraz w 50% z budżetu powiatu.  

 

2. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian  
w planie wydatków PCPR w Gryfinie na 2005 r.(druk nr 2/WSP/130). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków PCPR w Gryfinie  
na 2005 r.  
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian  
do programu naprawczego usług świadczonych przez DPS w Trzcińsku 
Zdroju (druk nr 3/WSP/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 
programu naprawczego usług świadczonych przez DPS w Trzcińsku Zdroju w brzmieniu zaproponowanym ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
do programu naprawczego usług świadczonych przez DPS w Trzcińsku 
Zdroju. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięła udział dyrektor PCPR w Gryfinie – 

Pni Urszula Kwietniewska – Łacny.  
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie harmonogramu i trybu 
przekazania zadania pn. „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu 
Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu” – 
Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek z siedzibą w Niegowie 
(druk nr 4/WSP/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie harmonogramu i trybu 
przekazania zadania pn. „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Moryniu” – Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek z siedzibą w Niegowie  
w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie harmonogramu i trybu 
przekazania zadania pn. „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu 
Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu” – Zgromadzeniu 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek z siedzibą w Niegowie. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia 

organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy 
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społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu 
Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgimnnym w Moryniu (druk  
nr 5/WSP/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgimnnym w Moryniu  
w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury 
Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgimnnym w Moryniu.  

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
likwidacji DPS w Moryniu jako jednostki organizacyjnej powiatu (druk 
nr 6/WSP/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie likwidacji DPS w Moryniu jako jednostki organizacyjnej powiatu w brzmieniu zaproponowanym ? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie likwidacji DPS w Moryniu jako jednostki organizacyjnej 
powiatu w związku z rozstrzygnięciem konkursu na prowadzenie tej 
jednostki przez organizację pozarządową – Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedziba w Niegowie.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuściła – Dyrektor PCPR  
w Gryfinie – Pani Urszula Kwietniewska – Łacny. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu wziął udział Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami – Pan Rafał Wołosiak.  
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej  
w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 7/WSP/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w obrębie 3, miasta Moryń, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości 
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położonej w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/1, 
położonej w obrębię 4 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego 
Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (druk nr 8/WSP/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/1, położonej w obrębię 4 miasta 
Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 
152/1, położonej w obrębię 4 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego  
się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/WSP/130).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego  
się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego Panu Stanisławowi Kasjanowi prowadzącemu działalność 
gospodarczą Usługi Gastronomiczne i Pralnicze.  
 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego  
się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 10/WSP/130).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego  
się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego Pediatryczno – Internistycznemu NZOZ w Gryfinie. 

 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 
12.01.2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice 
(druk nr 11/WSP/130). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004 r. pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej  
w dniu 12.01.2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą 
Mieszkowice. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie użyczenia Nr 1/03 
zawartej w dniu 12..01.2004 r. na część działki 150/7 w obrębie 1,  
m. Mieszkowice, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
w użyczeniu Gminy Mieszkowice (druk nr 12/WSP/130).  
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wyrażenia zgody  
na wprowadzenie zmian w umowie użyczenia Nr 1/03 zawartej w dniu 
12..01.2004 r. na część działki 150/7 w obrębie 1, m. Mieszkowice, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Gminy 
Mieszkowice. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”  
ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. (druk nr 13/WSP/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały  
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r.  
w brzmieniu zaproponowanym? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw- 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zmianie uchwały w sprawie 
realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków  
PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. 
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14. Zatwierdzenie protokołu postępowania dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie wycen 
szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 14/WSP/130).  
 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania dotyczący udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie wycen 
szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Zatwierdzenie protokołu oraz unieważnienie postępowania  

o zamówienie publiczne na: „Modernizację węzła cieplnego – Szpital 
powiatowy w Gryfinie” (druk nr 1/WSP-AN/130). 

 

Zarząd zatwierdził protokół oraz unieważnienie postępowania  
o zamówienie publiczne na: „Modernizację węzła cieplnego – Szpital 
powiatowy w Gryfinie” z powodu złożenia jednej oferty, której cena 
przewyższała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  
 

V.PION SKARBNIKA. 
1. 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 1/SK/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie 
jednostkach sektora finansów publicznych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych  
i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora 
finansów publicznych. 

 

2. Przyjęcie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do dnia 
30 września 2005 r. (druk nr 2/SK/130).  
 

Zarząd przyjął sprawozdania budżetowe za okres od początku roku  
do dnia 30 września 2005 r.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuściła Danuta Bus 
 – Członek Zarządu. 

 Od tego momentu w posiedzeniu wziął udział Wicestarosta – Józef Ruciński.  
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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/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzemieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2005. Przedmiotowych zmian dokonuje się  
w związku z: 

a) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 
powiatowi gryfińskiemu dotację celową w kwocie 11.436,00 Zł  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wypłata zasiłku 
na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta oraz członków 
jego rodziny), 

b) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającym 
powiatowi gryfińskiemu dotację celową w kwocie 953,00 Zł  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( uregulowanie 
odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejęte 
z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego nieruchomości zajęte pod drogę publiczną 
wojewódzką). 

 

4. 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 4/SK/130). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2005. Przedmiotowej zmiany dokonuje  
się w związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu nagród z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu gryfińskiego.  
 

5. Przyjęcie prognozy dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 5/SK/130).  
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Zarząd przedyskutował i przyjął prognozę dochodów i wydatków 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.  
 Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu do wystosowania  
do dyrektorów jednostek organizacyjnych pisma w sprawie przygotowania 
informacji na temat projektów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, zrealizowanych w 2005 r. oraz planowanych na 2006 r. przez 
daną jednostkę. 
 

6. Wniosek dot. dofinansowania z budżetu Powiatu rachunku bankowego 
Skarbu Państwa w kwocie 1.302 zł (druk nr 6/SK/130). 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący dofinansowania  
z budżetu Powiatu rachunku bankowego Skarbu Państwa w kwocie  
1.302 zł.  
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach na temat 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas analizy oświadczenia 
majątkowego byłego dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – 
Pani Barbary Turkiewicz (druk nr 1/SE/130). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego  
w Pyrzycach na temat nieprawidłowości stwierdzonych podczas analizy 
oświadczenia majątkowego byłego dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie – Pani Barbary Turkiewicz.  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że zwróciła się na piśmie do 
członków Zarządu Powiatu I kadencji o informację, jakie intencje miał 
Zarząd Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia (w 2001 r.) byłemu 
dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy – Pani Barbarze Turkiewicz. Czy 
wynagrodzenie to miało być automatycznie waloryzowane przez Panią 
Dyrektor, czy też ustalona w umowie o pracę kwota była wartością 
constans? W odpowiedzi na to pismo części członków Zarządu stwierdziła, 
że ustalone wynagrodzenie miało być kwotą constans. Cześć członków 
Zarządu nie udzieliła odpowiedzi na wysłane pismo, zaś były 
Przewodniczący Zarządu (Lech Szymanowicz) na piśmie stwierdził, że 
intencją Zarządu było wyrażenie zgody na waloryzację wynagrodzenia 
byłego dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – samodzielnie 
przez Panią Barbarę Turkiewicz. Waloryzacji tej miała dokonywać sama 
Pani Dyrektor z pominięciem Starosty jako pracodawcy.  

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2005 w dziale 
750 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
(druk nr 2/SE/130). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, 
Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu 
na rok 2005 w dziale 750 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 

3. Wniosek dotyczący realizacji projektu pn. „Budowa społeczeństwa 
informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/SE/130).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący realizacji projektu 
pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” i postanowił przesunąć jego realizację na rok 2006 r.  
W związku z tym finansowanie w/w projektu nastąpi w ramach budżetu  
na 2006 r.  

 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

2. Pismo Burmistrza Morynia w sprawie realizacji porozumienia i umowy 
przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu (druk nr 2/WSP-
AN/130). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Burmistrza Morynia w sprawie 
realizacji porozumienia i umowy przekazania w użyczenie Placu Wolności 
w Moryniu.  
 

3. Zatwierdzenie protokołu oraz unieważnienie postępowania  
o zamówienie publiczne na: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
drewnianej na PCV w DPS w Moryniu” (druk nr 3/WSP-AN/130).  

 

Zarząd zatwierdził protokół oraz unieważnił postępowanie  
o zamówienie publiczne na: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
drewnianej na PCV w DPS w Moryniu” z powodu niezłożenia w terminie 
żadnej oferty na realizację w/w zadania. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie wyrażenia zgody na indywidualne nauczanie 3 uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie (druk nr 4/WSP-
AN/130).  

 

Zarząd wyraził zgodę na indywidualne nauczanie 3 uczniów Zespołu 
Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół  
i placówek, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim 
(druk nr 5/WSP-AN/130).  
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  Zarząd po analizie i dyskusji zatwierdził aneksy do arkuszy 
organizacyjnych następujących szkół i placówek, dla których organem 
założycielskim jest powiat gryfiński: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, 
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, 
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, 
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie, 
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie, 
8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnie. 

 

6. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie informujące  
o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych przez Pana Tomasz Sorokę 
(druk nr 6/WSP-AN/130). 
 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie informujące o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych 
przez Pana Tomasz Sorokę.  
 
       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   _________________ 


