
 1

Protokół nr 137/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 7 grudnia 2005 r. w godzinach od 800 do 1140 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 o: 
− O pkt. 9 PIONIE WICESTAROSTY w brzmieniu „Wniosek Dyrektora DPS  

w Trzcińsku Zdroju w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Polonez 
Cargo będącego na stanie ewidencyjnym DPS w Trzcińsku - Zdroju w trybie 
bezprzetargowym za kwotę 1.400 zł (druk nr 9/WSP/137), 

− o pkt. 4 w PIONIE SEKRETARZA w brzmieniu „Podjęcie uchwały Zarządu 
Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni 
„Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie” (druk nr 4/SE/137). 

− O pkt 1 w PIONIE SKARBNIKA w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2005” (druk nr 1/SK/137). 

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

3. Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął protokoły Nr 133/II/2005 z dnia 21 listopada 
2005 r., 134/II/2005 z dnia 22 listopada 2005 r., 135/II/2005 z dnia 24 listopada 2005 r., 
136/II/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). 

 

II. PION STAROSTY. 

1. Projekt odpowiedzi na pismo spółki „Projekty Kapitałowe” 
sporządzonej przez dyrektora SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1/SP/137). 

 

Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął projekt odpowiedzi na 
pismo spółki „Projekty Kapitałowe” sporządzonej przez dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał dyrektora SPZZOZ w Gryfinie Pana Andrzeja 
Bandurowskiego do podpisania i wysłania w/w pisma.  
 

2. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
o rozpoczęcie procesu likwidacji zakładu (druk nr 2/SP/137). 

 

Zarząd postanowił przełożyć podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia 
procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie na kolejne posiedzenie.  

Zarząd postanowił zaprosić na nie radców prawnych Starostwa 
Powiatowego - mecenasów Zygmunta Kandulskiego oraz Mariana 
Ludkiewicza oraz zobowiązał do obecności Panów Andrzeja 
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Bandurowskiego - dyrektora SPZZOZ i Koordynatora Ochrony Zdrowia - 
Jarosława Witeńkę.  

Zarząd uznał, że na posiedzeniu tym powinna być omówiona sprawa 
zagrożenia związane z powództwami, jakie zostały złożone przez niektóre 
spółki zajmujące się komercyjnym skupowaniem długów służby zdrowia  
z poprzedniego okresu.  

Zarząd postanowił, że po tym spotkaniu zostanie zorganizowane 
spotkanie z radnymi powiatu gryfińskiego w celu przekazania informacji 
związanego z w/w zagrożeniami.  

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podpisania umowy 
współpracy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie 
określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki 
zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego  
na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć  
w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków 
publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi 
składnikami majątkowymi (druk nr 3/SP/137). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
podpisania umowy współpracy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji 
opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego  
na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć  
w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków 
publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi 
składnikami majątkowymi. 

Zarząd zapoznał się z zastrzeżeniami i uwagami Mec. Zygmunta 
Kandulskiego - Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Jednakże z uwagi na fakt, że istnieje potrzeba dokładnego 
przeanalizowania ich, zaś w dniu 7 grudnia 2005 r. upływa termin 
przesłania jej radnym w celu zapoznania się, Zarząd postanowił przesłać 
przedmiotowy projekt uchwały wraz z umową w dwóch wersjach 
(z poprawkami radcy prawnego oraz bez nich). 

Jednocześnie Zarząd postanowił poinformować radnych powiatu 
gryfińskiego, że w związku z tym, iż projekt umowy podlega jeszcze 
negocjacjom ostateczna wersja umowy zostanie dostarczona radnym zaraz 
po ich zakończeniu.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuściła - Pani Danuta Bus - 
Członek Zarządu.  
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III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie wyboru oferty na ochronę budynków Powiatu Gryfińskiego 
administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk  
nr 1/WSP/137). 

 

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie wyboru oferty na ochronę 
budynków Powiatu Gryfińskiego administrowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie na kolejne posiedzenie. 
 

2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia dotacji 
celowej z budżetu powiatu, dla Niepublicznego Rodzinnego Domu 
Dziecka „AGATOS” w Gardnie prowadzonego przez Państwa 
Agnieszkę i Tomasza Drabik (druk nr 2/WSP/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu powiatu,  
dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „AGATOS” w Gardnie 
prowadzonego przez Państwa Agnieszkę i Tomasza Drabik. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Przewodnicząca Zarządu - 
Ewa De La Torre. Prowadzenie obrad przejął Wicestarosta - Józef Ruciński. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 
r. (druk nr 3/WSP/137). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2006 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 głosy, 
Przeciw - 0 głosów, 
Wstrzymało - 0 głosów. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/WSP/137). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 głosy, 
Przeciw - 0 głosów, 
Wstrzymało - 0 głosów. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Gądno gm. Moryń o łącznej 
powierzchni 24,7081 ha (druk nr 5/WSP/137). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gądno gm. Moryń o łącznej 
powierzchni 24,7081 ha w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 głosy, 
Przeciw - 0 głosów, 
Wstrzymało się - 0 głosów. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Gądno gm. Moryń o łącznej 
powierzchni 24,7081 ha. 
 

6. Wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie 
wydatków i dochodów dotyczących porozumień zwartych między 
powiatami (druk nr 6/WSP/137).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie 
dokonania zmian w planie wydatków i dochodów dotyczących porozumień 
zwartych między powiatami. 
 

7. Wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie 
budżetu PCPR w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 7/WSP/137). 

 

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

8. Wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie 
budżetu PCPR w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 8/WSP/137). 

 

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

9. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju w sprawie sprzedaży 
samochodu osobowego marki Polonez Cargo będącego na stanie 
ewidencyjnym DPS w Trzcińsku - Zdroju w trybie bezprzetargowym za 
kwotę 1.400 zł (druk nr 9/WSP/137).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju w sprawie sprzedaży samochodu 
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osobowego marki Polonez Cargo będącego na stanie ewidencyjnym DPS  
w Trzcińsku - Zdroju w trybie bezprzetargowym za kwotę 1.400 zł. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w sprawie przyznania środków finansowych na odnowienie 
pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 1/WSP-AN/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania środków finansowych na 
odnowienie pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.  
 

2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 
zatwierdzenia protokołu oraz unieważnienie postępowania o zamówienie 
publiczne na roboty budowlane związane ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 
2/WSP-AN/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu oraz 
unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane 
związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie powołania 3 osobowej komisji do rozpatrzenia wniosków  
o przyznanie stypendium Starosty Gryfińskiego za wybitne osiągnięcia  
w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 3/WSP-AN/137). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wydziału do wytypowania 
3 osobowej komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium 
Starosty Gryfińskiego za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach (druk nr 4/WSP-AN/137). 
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Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej  
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
  

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach. 
 

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

zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 1/SK/137). 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 osoby,  
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.  
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr 238/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 maja 2004 r. 
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi (druk  
nr 1/SE/137). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 238/2004 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 238/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie 
powołania Zespołu do opracowania Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi.  

 

2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę na: 
Dostawę mebli biurowych (druk nr 2/SE/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie zatwierdzenia protokołu 
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postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie 
zapytania o cenę na: Dostawę mebli biurowych. 
 

3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich 
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie 
publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym  
na: Dostawę metalowych regałów przesuwanych oraz stacjonarnych 
(druk nr 3/SE/137). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie zatwierdzenia protokołu 
postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy  
w przetargu nieograniczonym na: Dostawę metalowych regałów 
przesuwanych oraz stacjonarnych. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska 
odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A.  
w Nowym Czarnowie (druk nr 4/SE/137). 

 

Zarząd przełożył podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 
odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym 
Czarnowie na kolejne posiedzenie.  
 
       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   _________________ 


