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Protokół nr 139/II/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 13 grudnia 2005 r. w godzinach od 900 do 1905 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 (Lista obecności – 
zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony: 
a) W PIONIE STAROSTY o pkt 6 w brzmieniu „Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na 
zakup sprzętu do wykonywania testów kontroli jakości obrazowania w pracowni RTG 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 6/SP/139). 

b) W PIONIE WICESTAROSTY o pkt 5 w brzmieniu „Wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s wyboru oferty na ochronę budynków Powiatu 
Gryfińskiego administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk  
nr 5/WSP/139).  

c) W PIONIE SKARBNIKA o pkt 1 w brzemieniu „Zapoznanie się z uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 1/SK/139).  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły nr 137/II/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. oraz  

nr 138/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).  

 

II. PION STAROSTY. 

1. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
o rozpoczęcie procesu likwidacji zakładu (druk nr 1/SP/139). 

 

 Zarząd omówił ponownie wniosek dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
o rozpoczęcie procesu likwidacji zakładu.  
 Zarząd zobowiązał Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do przygotowania 
dodatkowych informacji dotyczących SPZZOZ w Gryfinie,  
a w szczególności: 
− Ile razy, w jakich okolicznościach były składane wnioski o likwidację 

oraz sposobu ich załatwienia, 
− Jak wyglądało status quo SPZZOZ w Gryfinie w okresie I i II kadencji 

samorządu? 
− Informacji na temat bilansu za poszczególne lata działalności, 
− Informacja na temat rzeczywistego zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie oraz 

sposobu informacji o nim władz powiatu oraz mieszkańców powiatu. 
 Zarząd wysłuchał informacji Mec. Mariana Ludkiewicza na temat 
skutków prawnych, które mogą wystąpić w stosunku do powiatu  
po wszczęciu procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie. Wynika z niej, że nie 
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można jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku rozpoczęcia procesu 
likwidacji SPZZOZ w Gryfinie wierzyciele nie będą chcieli dochodzić 
swych praw w sądzie. Istnieje jednakże uchwała Sądu Najwyższego 
mówiąca o tym, że dopiero o zakończeniu procesu likwidacji powiat 
przejmuje zobowiązania zakładu, ale uchwała ta została podjęta w składzie 
5 sędziów.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie? 
Za- 5 osób. 
Przeciw - 0 osób 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie. 
 Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia oraz Dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie do przesłania przedmiotowego projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz gmin 
wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego w celu jej zaopiniowania. 
 Po uzyskaniu opinii gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego 
oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, Zarząd przedstawi w/w projekt 
uchwały pod obrady Radzie Powiatu w Gryfinie.  
 
2. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat kontroli Inspekcji 

Pracy w Szczecinie oraz wyroku nakazowego Sądu Rejonowego  
w Gryfinie (druk nr 2/SP/139). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
na temat kontroli Inspekcji Pracy w Szczecinie oraz wyroku nakazowego 
Sądu rejonowego w Gryfinie. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia 

zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych (druk nr 3/SP/139). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
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z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie - 

Andrzej Bandurowski, Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko i Mec. Marian 
Ludkiewicz - Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  

 
W tym momencie Przewodnicząca Zarządu ogłosiła przerwę w obradach do godziny 18.00. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński 
jest organem założycielskim (druk nr 4/SP/139). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem 
założycielskim. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. (druk nr 5/SP/139).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie 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 udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

6. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu do 
wykonywania testów kontroli jakości obrazowania w pracowni RTG 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 6/SP/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania 
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dotacji na zakup sprzętu do wykonywania testów kontroli jakości 
obrazowania w pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja dotycząca nieterminowego i niezgodnego z harmonogramem 

przekazywania przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie środków finansowych dla domów pomocy społecznej  
na bieżące ich funkcjonowanie (druk nr 1/WSP/139). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację dotyczącą nieterminowego  
i niezgodnego z harmonogramem przekazywania przez Wydział Finansowy 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie środków finansowych dla domów 
pomocy społecznej na bieżące ich funkcjonowanie. 
 

2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian  
w planie wydatków PCPR w Gryfinie w budżecie na rok 2005 (druk  
nr 2/WSP/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków PCPR w Gryfinie  
w budżecie na rok 2005.  

 

3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian  
w planie wydatków i dochodów dotyczących porozumień zawartych 
między powiatami (druk nr 3/WSP/139). 

 

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

4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie pozostawienia środków 
w stan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 
(druk nr 4/WSP/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie pozostawienia środków w stan wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2005. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie wyboru oferty na ochronę budynków Powiatu Gryfińskiego 
administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 
5/WSP/139).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s wyboru oferty na ochronę budynków 
Powiatu Gryfińskiego administrowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SCORPION JACK 
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(650 zł brutto) miesięcznie za ochronę budynków. Umowa zostanie 
podpisana na okres 2 lat.  
 

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

w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2005  
dla SOS-W w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia planu finansowego 
wydatków na rok 2005 dla SOS-W w Chojnie.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2005 dla 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz Chojnie (druk 
nr 2/WSP-AN/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia planu finansowego 
wydatków na rok 2005 dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Gryfinie oraz Chojnie. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie wyrażenia zgody na częściowe uregulowanie należności  
w kwocie 3 788 zł, za szkolenia informatyczne dla nauczycieli z tytułu 
udziału szkoły w projekcie MEN „Pracownie komputerowe dla szkół  
w 2005 r.” z budżetu 2005 r. (druk nr 3/WSP-AN/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na częściowe 
uregulowanie należności w kwocie 3 788 zł, za szkolenia informatyczne  
dla nauczycieli z tytułu udziału szkoły w projekcie MEN „Pracownie 
komputerowe dla szkół w 2005 r.” z budżetu 2005 r.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 2 
w Chojnie na rok szkolny 2005/2006 (druk nr 4/WSP-AN/139). 

 

Zarząd zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkól 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2005/2006. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów EFS (druk nr 5/WSP-
AN/139). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki listę stypendystów EFS.  
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IV. PION SKARBNIKA. 
1. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2006 (druk nr 1/SK/139).  

 

Zarząd zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006. 
 

V. PION SEKRETARZA. 
1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy  

na prenumeratę gazet, czasopism i dzienników urzędowych z firmą 
KOLPORTER S.A. (druk nr 1/SE/139). 

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy na prenumeratę gazet, 
czasopism i dzienników urzędowych z firmą KOLPORTER S.A. 
 
       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   _________________ 


