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Protokół nr 145/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 stycznia 2006 r. w godzinach od 1000 do 1130 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 ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU o  

− Punkt 4 w brzmieniu „Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 
dotyczące wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach wycinki drzew na terenie Chojny” 
(druk nr 4/WSP-AN/145). 

− Punkt 5 w brzmieniu „Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez 
Dyrektora PZD do Burmistrza Chojny w sprawie porozumienia na przekazanie 
zadań w zakresie utrzymania czystości ulic, zieleni w pasie drogowym i zimowego 
utrzymania dróg (druk nr 5/WSP-AN/145). 

b) W PIONIE SEKRETARZA o: 
− Punkt 1 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2006 r.” (druk nr 1/SE/145). 

− Punkt 2 w brzmieniu Przyjęcie listy nominowanych osób Konkursu "Wyróżnienia 
Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu". 

− Punkt 3 w brzmieniu „Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na 
pierwszy kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie”.  

Na wniosek Przewodniczącej Zarządu jako pierwszy był rozpatrywany punkt nr 4 w PIONIE 
ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2).  
 

IV.PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
4. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotyczące 

wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach wycinki drzew na terenie Chojny 
(druk nr 4/WSP-AN/145). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie dotyczące wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach wycinki 
drzew na terenie Chojny postanowił powrócić do sprawy po uzyskaniu 
kompletu dokumentów w/w sprawie.  

Zarząd zwrócił się z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej Rady  
Powiatu o: 
1. Wnikliwe zbadanie całości sprawy, 
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2. Wnikliwe zbadanie całości dokumentacji na temat wycinki drzew na 
terenie miasta Chojny, 

3. Wydanie opinii na temat podjęcia ewentualnych działań w stosunku do 
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg - Ryszarda Dzioka oraz innych 
podmiotów w tej sprawie, czyli Burmistrza Chojny oraz 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie.  

 

II. PION STAROSTY.  
1. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące  

o zgłaszaniu przez pracowników zakładu roszczeń z tytułu wypłaty tzw. 
„13 pensji” (druk nr 1/SP/145). 

 

 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że odbyła w ubiegłym 
tygodniu spotkanie z dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
oraz prezesem „Intermed” Sp. z o.o. odpowiedzialnym za wdrażanie 
programu restrukturyzacyjnego w placówce. W czasie tego spotkania 
została poinformowana o składaniu przez byłych i obecnych pracowników 
pozwów do Sądu Pracy w Gryfinie o wypłacenie zaległych świadczeń  
z tytułu „13 pensji” za lata 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005. W trakcie 
spotkania Dyrektor Szpitala Powiatowego powiedział, że składane pozwy 
niosą duże zagrożenie dla funkcjonowania szpitala oraz jego finansów, gdyż 
całość pozwów wraz z pochodnymi może wynieść ok. 1 mln. zł, zaś kontrakt 
wynosi ok. 4 800 000 zł. Przewodnicząca Zarządu dodała, że prezes 
„Intermed” poinformował, że odbył spotkanie z załoga szpitala  
i poinformował o zagrożeniu, jakie niosą składane przez pracowników 
pozwy. 
 Przewodnicząca Zarządu poinformowała również, że w tym tygodniu 
odbyły się już w Sądzie Pracy rozprawy dotyczące wypłacenia zaległych 
świadczeń z tytułu „13 pensji”. Dodała, że jak na razie sąd oddala 
powództwa lub wyznacza kolejne terminy rozpraw i terminy na 
uzupełnienia pozwów. 
 Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie informującym o zgłaszaniu przez pracowników zakładu 
roszczeń z tytułu wypłaty tzw. „13 pensji”. 
 Zarząd stwierdził, że dołoży wszelkich starań, w celu rozwiązania 
poważnego problemu powstałego w wyniku złożenia pozwów przez byłych  
i obecnych pracowników SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 Zarząd skierował pismo do byłej dyr. SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie – p. Barbary Turkiewicz w/w sprawie, bowiem roszczenia 
dotyczą okresu od 2000 r. do 2005 r. 
 

2. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi  
na pismo Pani Krystyny Łuby - byłego pracownika SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 2/SP/145). 
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Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie oraz  
z projektem odpowiedzi na pismo Pani Krystyny Łuby - byłego pracownika 
SPZZOZ w Gryfinie. 

Zarządu upoważnił Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie - Pana Andrzeja 
Bandurowskiego do podpisania wyżej wymienionego pisma oraz przesłanie 
go do osoby zainteresowanej.  
 

3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi  
na pismo spółki Jatex - Finanse z dnia 03.01.2006 r. (druk nr 3/SP/145). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem odpowiedzi na pismo spółki 
Jatex - Finanse z dnia 03.01.2006 r., upoważnił Dyrektora SPZZOZ  
w Gryfinie do podpisania w/w pisma i przesłania go do zainteresowanej 
spółki.  
 

4. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat działalności  
na stanowisku dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
4/SP/145).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia  
na temat działalności na stanowisku dyrektora SPZOZ w Szpital 
Powiatowy w Gryfinie- Pani Barbary Turkiewicz. 

Zarząd polecił Koordynatorowi Ochrony Zdrowia sformułowanie oraz 
przesłanie pisma do Pani Barbary Turkiewicz z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy po objęciu funkcji dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

wykonała wszystkie ciążące na Niej jako pracodawcy, czynności  
w sprawach z zakresu pracy w stosunku do pracowników SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie? 

2. Czy w nowej jednostce, którą był SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
zostały ustalone zasady wynagradzania pracowników i od jakiej 
podstawy naliczano fundusz socjalny? 

 

5. Informacja Dyrektora PUP w Gryfinie na temat wskaźników i stopy 
bezrobocia wg. Stanu na dzień 31.12.2005 r. (druk nr 5/SP/145). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie na temat wskaźników i stopy bezrobocia wg. Stanu na 
dzień 31.12.2005 r. 
 

6. Pismo Burmistrza Chojny na temat planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Chojna na rok 
2006 (druk nr 6/SP/145). 
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Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Chojny na temat planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie 
Chojna na rok 2006.  
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De 

La Torre, zaś przewodniczenie obradom przejął Wicestarosta - Józef Ruciński.  
 

II. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 

zajęcia stanowiska w/s zmiany terminu podpisania aktu notarialnego - 
umowy sprzedaży nieruchomości położnej w Gryfinie, przy ul. Flisaczej 
4 w Gryfinie (druk nr 1/WSP/145). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami postanowił wyrazić zgodę na przesunięcie 
terminu podpisania aktu notarialnego na druga połowę marca 2006 r.  
z zastrzeżeniem, że zgoda ta jest warunkowana od dokonania wpłaty do 
dnia 30 stycznia 2006 kwoty stanowiącej równowartość ceny 
nieruchomości.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie zaakceptowania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, której przedmiotem jest wycena szacunkowa 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
2/WSP/145).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zaakceptowania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, której przedmiotem jest wycena 
szacunkowa nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.  

 

3. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca wniosku z dnia  
9 stycznia 2006 r. dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Gryfinie w sprawie rozszerzenia zakresu działalności o prowadzenie 
punktu interwencji kryzysowej (druk nr 3/WSP/145). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie 
dotycząca wniosku z dnia 9 stycznia 2006 r. dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie rozszerzenia zakresu 
działalności o prowadzenie punktu interwencji kryzysowej. 
 

4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie użyczenia części 
nieruchomości w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na rzecz 
PCPR w Gryfinie (druk nr 4/WSP/145). 

 

Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego Zarząd przełożył podjęcie 
decyzji w sprawie wniosku Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie 
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użyczenia części nieruchomości w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
na rzecz PCPR w Gryfinie na kolejne posiedzenie.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora ZSP w Mieszkowicach (druk nr 1/WSP-AN/145). 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora ZSP w Mieszkowicach w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora ZSP w Mieszkowicach Pani Bogumile Żurawieckiej na okres  
od 1 lutego 2006 r. do 31 sierpnia 2010 r.  
 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie sytuacji 
finansowej w Zespole Szkól Specjalnych w Gryfinie (druk nr 2/WSP-
AN/145).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie sytuacji finansowej w Zespole Szkól 
Specjalnych w Gryfinie postanowił zwiększyć na okres 3 miesięcy  
o 10 tys. zł transze przekazywanych środków finansowych potrzebnych na 
funkcjonowanie placówki.  
 

3. Informacja Etatowego Członka Zarządu Adama Nycza na temat 
rozmów przeprowadzonych rozmów z Burmistrzem Miasta I gminy 
Gryfino Henrykiem Piłatem w/s utworzenia klas gimnazjalnych w ZSP 
Nr 1 Gryfinie. 

 

Zarząd wysłuchał informacji Etatowego Członka Zarządu Adama 
Nycza na temat rozmów przeprowadzonych rozmów z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Gryfino Henrykiem Piłatem w/s utworzenia klas gimnazjalnych  
w ZSP Nr 1 Gryfinie. Dyskusja z władzami gminy Gryfino skupiła się  
na omówieniu propozycji powiatu gryfińskiego w sprawie utworzenia 2 klas 
gimnazjalnych w ZSP Nr 2 w Gryfinie, które byłyby bezpośrednim 
zapleczem dla tej szkoły i stanowiłyby możliwość przejścia tych uczniów po 
weryfikacji do szkoły dwujęzycznej w Schwedt.  
 

5. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez Dyrektora 
PZD do Burmistrza Chojny w sprawie porozumienia na przekazanie 
zadań w zakresie utrzymania czystości ulic, zieleni w pasie drogowym i 
zimowego utrzymania dróg (druk nr 5/WSP-AN/145). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo skierowane przez Dyrektora 
PZD do Burmistrza Chojny w sprawie porozumienia na przekazanie zadań 
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w zakresie utrzymania czystości ulic, zieleni w pasie drogowym i zimowego 
utrzymania dróg. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu 
prognozy kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. 
(druk nr 1/SK/145). 

 

Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości 
załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 r. 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 1/SE/145). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 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 
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2006 r.  
 

2. Przyjęcie listy nominowanych osób w Konkursie "Wyróżnienia Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu" (wyróżnieni otrzymują statuetkę 
„Gryfińskiego Bociana”). 

 

Zarząd przyjął listę nominowanych osób w Konkursie "Wyróżnienia 
Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu". Nominowani  
w poszczególnych kategoriach zostali:  

1. W Kategorii "Przedsiębiorczość": Binowo Park Golf Club w Binowie 
PHUiP "Sady" w Trzcińsku-Zdroju Zespół Elektrowni Dolna Odra, 

2. W Kategorii "Animator sportu" Lesław Duma, Tomasz 
Grąbczewski, Jan Podleśny, 

3. W Kategorii "Zawodnik roku" Renata Chilewska, Karolina 
Grąbczewska, Marek Hipsz, 

4. W Kategorii "Animator kultury": Aniela Głodna, Grzegorz Handke, 
Janusz Janiszewski, 

5. W Kategorii "Twórca roku": Krzysztof Gmiter, Dorota Dobak-
Hadrzyńska, Tadeusz Wasilewski, 
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6. W Kategorii "Animator współpracy międzynarodowej": Anna 
Gazdecka, Reinhard Kuntze, Gerard Lemie, 

7. W Kategorii "Lider oświaty i nauki": Maciej Kitajewski, Jakub 
Szostakowski, Ernest Wójcik, 

8. W Kategorii "Wspierający samorządność lokalną": Ks. Antoni 
Chodakowski, Wojciech Długoborski, Gerard Lemie, 

9. W Kategorii "Zawsze pomocny ludziom": Chojeńsko-Gryfińskie 
Stowarzyszenie Wspólnej Europy, Gryfińskie Stowarzyszenie 
Abstynenta "Feniks", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gryfinie. 

 

3. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na pierwszy 
kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.  

 

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na pierwszy kwartał 
roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.  

Poprawka dotyczy § 2 uchwały i otrzymuje brzmienie „Zobowiązuje się 
SPZZOZ w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie  
do 30 kwietnia 2006 roku rozliczenia finansowego i merytorycznego z 
wykorzystania dotacji według określonego wzoru będącego załącznikiem do 
niniejszej uchwały” zamiast „Zobowiązuje się SPZZOZ w Gryfinie do 
przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31 marca 2007 roku rozliczenia 
finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji według określonego 
wzoru będącego załącznikiem do niniejszej uchwały”. 
 
       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   _________________ 


