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Protokół nr 148/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 lutego 2006 r. w godzinach od 1400 do 1410 oraz 16 lutego 2006 r. w 
godzinach od 1300 do 2130 w siedzibie przy ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

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 o: 

a) W PIONIE STAROSTY punkt 12 „Pismo Przewodniczącego Wydziału Grodzkiego Sądu 
Rejonowego w Gryfinie dotyczące przesłania dodatkowych informacji w toczącej się 
sprawie przeciwko dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie” (druk nr 12/SP/148). 

b) W PIONIE ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU punkt 10 Wniosek Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia SIWZ 
na postępowania o zmówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na: 
„wykonanie projektów budowlano - wykonawczych termomodernizacji budynków:  

– ZSP Nr 2 w Gryfinie - docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, 
– ZSP Nr 1 w Chojnie - docieplenie stropodachu” (druk nr 10/WSP-AN/148). 

c) W PIONIE SEKRETARZA punkt 3 „Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
operatora sieci telefonicznej (druk nr 3/SE/148). 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 144/II/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.,  

Nr 145/II/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. i Nr 147/II/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. (4 za,  
0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 
Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu quorum Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre 

zarządziła przerwę w obradach do dnia 16 lutego do godziny 13.00 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Pani Barbary Turkiewicz - byłego dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo znak R.Z.8022/2/2006 
(druk nr 1/SK/148). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Pani Barbary Turkiewicz - byłego dyrektora 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo znak 
R.Z.8022/2/2006.  

Zarząd postanowił przekazać w/w pismo Panu Marianowi Ludkiewiczowi - 
Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego reprezentującemu Powiat Gryfiński 
w procesach wytoczonych przez pracowników szpitala o wypłacenie tzw.  
„13 pensji”.  
 

2. Pismo do dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do Rady 
Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
rozszerzenia działalności o Poradnię Diabetologiczną (druk nr 2/SP/148). 
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Zarząd przyjął do wiadomości pismo do dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie do Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie rozszerzenia działalności o Poradnię Diabetologiczną.  
 

3. Pismo Kancelarii Prawnej „Zenon Wocial i Wspólnicy” działającej  
w imieniu Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego HYDREX sp. z o.o.  
w Warszawie w sprawie wezwania do zapłaty zobowiązań SPZZOZ  
w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi na to pismo przygotowanym przez 
Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 3/SP/148).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Kancelarii Prawnej „Zenon Wocial  
i Wspólnicy” działającej w imieniu Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego 
HYDREX sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wezwania do zapłaty zobowiązań 
SPZZOZ w Gryfinie. 
 Zarząd zobowiązał Dyrektora SPZZOZ - Andrzeja Bandurowskiego  
w Gryfinie do podpisania pisma będącego odpowiedzią na pismo w/w Kancelarii 
Prawnej oraz ponownego przesłania projektu porozumienia w/s spłaty 
zadłużenia względem w/w podmiotu.  
 

4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie skierowane do ZUS w/s wniosku  
o rozłożenie na raty i o niekierowanie do natychmiastowej egzekucji 
należności z tytułu składek za miesiąc grudzień 1998 r. (druk nr 4/SP/148). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
skierowane do ZUS w/s wniosku o rozłożenie na raty i o niekierowanie  
do natychmiastowej egzekucji należności z tytułu składek za miesiąc grudzień 
1998 r. 
 

5. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie skierowane do ZUS w/s wniosku  
o rozłożenie na raty i o niekierowanie do natychmiastowej egzekucji 
należności z tytułu składek za okres od sierpnia 2004 r. do listopada 2005 
r.(druk nr 5/SP/148). 

 

 Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie 
skierowane do ZUS w/s wniosku o rozłożenie na raty i o niekierowanie  
do natychmiastowej egzekucji należności z tytułu składek za okres od sierpnia 
2004 r. do listopada 2005 r. 
 

6. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi 
adresowanym do spółki „PROFIT” z Łęcznej (druk nr 6/SP/148). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z pismem spółki „PROFIT” z Łęcznej oraz 
zaakceptowaniu projektu odpowiedzi na w/w, pismo upoważnił dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie do jego podpisania oraz przesłania do w/w spółki.  
 

7. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem pisma do Wojewody 
Zachodniopomorskiego w/s wydania opinii w sprawie likwidacji SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 7/SP/148). 
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  Zarząd po zapoznaniu się z projektem pisma do Wojewody 
Zachodniopomorskiego w/s wydania opinii w sprawie likwidacji SPZZOZ  
w Gryfinie i naniesieniu poprawek, podpisał je i polecił przesłać do Wojewody 
Zachodniopomorskiego.  
 

8. Wniosek Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno 
- Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 8/SP/148). 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej 
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej 
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie - Pani 
Krystynie Grochmalskiej.  
 

9. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wyrażenia zgody  
na przekazania przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz NZOZ 
„Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie w drodze cesji umów z ZOW NFZ w 
Szczecinie na świadczenia zdrowotne (druk nr 9/SP/148).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zaopiniowania projektu w sprawie cesji umów na świadczenia medyczne zawarte przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Szczecinie na rok 2006 na rzecz NZOZ „Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie 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 zaopiniowania projektu w sprawie cesji umów na świadczenia 
medyczne zawarte przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 na rzecz NZOZ „Intermed” Sp. z o.o.  
w Nowogardzie.  
 

10. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s zatwierdzenia zmiany  
w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 10/SP/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie 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 zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
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11. Pismo ZPP w/s realizacji projektu dot. Energii Odnawialnej w Polsce oraz 
powoływania specjalistów ds. ekoenergetyki (druk nr 11/SP/148).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem ZPP w/s realizacji projektu dot. Energii 
Odnawialnej w Polsce oraz powoływania specjalistów ds. ekoenergetyki  
i postanowił przedstawić je radnym powiatu gryfińskiego w formie materiału 
poglądowego.  
 

12. Pismo Przewodniczącego Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Gryfinie 
dotyczące przesłania dodatkowych informacji w toczącej się sprawie 
przeciwko dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 12/SP/148). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Wydziału 
Grodzkiego Sądu Rejonowego w Gryfinie dotyczącym przesłania dodatkowych 
informacji w toczącej się sprawie przeciwko dyrektorowi SPZZOZ w Gryfinie, 
zobowiązał dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do udzielenia odpowiedzi na nie.  
 

13. Omówienie przebiegu spotkania Zarządu Powiatu w Gryfinie z Wojewodą 
Zachodniopomorskim na temat wydania opinii w/s likwidacji SPZZOZ  
w Gryfinie.  

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poinformowała, że w dniu  
15 lutego 2006 r. Zarząd w całym swoim składzie złożył wizytę u Wojewody 
Zachodniopomorskiego - Roberta Krupowicza. Powodem spotkania z Wojewodą 
Zachodniopomorskim, które się odbyło w obecności Wicewojewody Marcina 
Sychowskiego, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Haliny Figurskiej oraz 
radców prawnych urzędu była sprawa wydania opinii wojewody do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.  
Powiedziała, że na spotkaniu tym została przedstawiona historia SPZZOZ w Gryfinie 
od początku jego funkcjonowania jako SPZZOZ tj. od lutego 1998 r. poprzez 
przekształcenia, jakimi była reforma samorządowa w wyniku, której powiat stał się 
od 1 stycznia 1999 r. organem założycielskim. Przejęcie tejże placówki dokonane 
zostało wraz z zadłużeniem, które wynosiło ok. 5.000.000 zł. Dyrektorem zaś został 
Pan Maciej Mróz, który został powołany przez ówczesnego Wojewodę 
Zachodniopomorskiego - Pana Władysława Lisewskiego.  
Poinformowała również, że Wojewodzie Zachodniopomorskiemu zostały przekazane 
informacje dotyczące działań, jakie podjęły władze powiatu gryfińskiego I i II 
Kadencji w celu restrukturyzacji zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie.  
Dodała, że Wojewoda został również poinformowany o powodach przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, który zakładał likwidację SPZZOZ w 
Gryfinie przez okres 10 lat. Na termin Wojewoda Zachodniopomorski nie wyraził 
pozytywnej opinii twierdząc, że jest to okres zbyt długi. W związku z tym został on 
skrócony do 5 lat. Jednakże w trakcie spotkania Wojewoda Zachodniopomorski 
stwierdził, że ten okres jest również zbyt długi i najprawdopodobniej wyda opinie 
negatywną do projektu uchwały. Wojewoda oraz jego współpracownicy wyrazili 
opinię, iż okres likwidacji SPZZOZ w Gryfinie może trwać ewentualnie 10 miesięcy 
i zakończyć się może do końca roku 2006. Argumentując to powiedział, że SPZZOZ 
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w Gryfinie nie posiada majątku, którym mógłby zabezpieczyć oczekiwania 
wierzycieli. Wojewoda na tym spotkaniu stwierdził, że ostateczna decyzja w sprawie 
wydania opinii do projektu uchwały zostanie wydana 17 lutego 2006 r.  
Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła członków Zarządu  
o wypowiedzenie się na temat oceny obecnej sytuacji oraz ewentualnych 
propozycji działania.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że opinię w tej kwestii może można 
przedstawić po otrzymaniu decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego.  
W tej chwili trudno określać alternatywne rozwiązania. Dodała, że najgorszym 
rozwiązaniem byłoby podjęcie przez Wojewodę decyzji o wykreśleniu SPZZOZ  
w Gryfinie z rejestru. Stwierdziła również, że w przypadku podjęcia decyzji przez 
Wojewodę o wyrażeniu zgody na likwidację SPZZOZ do końca roku 2006, należy 
przygotować do tego zdania montaż finansowy.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre wyraził odmienne zdanie podkreślając, 
że sytuacja finansowa powiatu jest znana i że już teraz Zarząd powinien mieć 
pomysły na to jak rozwiązać sytuacje bez względu na to, jaką decyzję podejmie 
Wojewoda Zachodniopomorski.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że należy poczekać do czasu 
uzyskania ostatecznej decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dodał, że 
wierzy w to, ze wojewoda będzie bronił „interesu” powiatu, a nie prywatnych 
podmiotów. Kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja wojewody, wtedy należy 
podjąć określone działania.  
Wicestarosta Józef Ruciński stwierdził, że należy wyciągnąć wnioski  
z wczorajszego spotkania z wojewodą zachodniopomorskim. Po pierwsze, że 
wojewoda nie przyjął żadnych argumentów powiatu. Po drugie – sprawą czasu jest, 
ze zobowiązania względem wierzycieli należy pokryć. Po trzecie, że należy znaleźć 
środki na ich pokrycie. Dodał, że należy podejmować wszelkie działania, aby ich 
poszukiwać. Stwierdził następnie, że najlepszym na dzień dzisiejszy jest przeciągnie 
likwidacji SPZZOZ w czasie.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że jego zdaniem wojewoda 
skłoni się do wydania opinii pozytywnej do projektu uchwały o likwidacji SPZZOZ, 
ale w kwestii samej likwidacji. Jednocześnie dodał, że wojewoda wyda pozytywną 
opinię do projektu uchwały tylko wtedy, gdy okres likwidacji zakończy się z końcem 
roku bieżącego. Zaproponował, że w przypadku uzyskania opinii zwołanie Zarządu 
Powiatu w tej sprawie.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu wzięła udział Urszula Kwietniewska – Łacny -  Dyrektor PCPR  
w Gryfinie.  

 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej i wychowanka domu 
dziecka na terenie województwa zachodniopomorskiego (druk nr 
1/WSP/148). 
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Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczącą 
miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej  
i wychowanka domu dziecka na terenie województwa zachodniopomorskiego  
i postanowił przedstawić ją radnym powiatu gryfińskiego w formie materiału 
poglądowego.  
 

2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie n/t wykorzystania miejsc w domach 
pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych za miesiąc 
styczeń 2006 r. wraz z liczbą dzieci w innych formach opieki zastępczej (druk 
nr 2/WSP/148). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat 
wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych za miesiąc styczeń 2006 r. wraz z liczbą dzieci w innych 
formach opieki zastępczej i postanowił przedstawić ją radnym powiatu 
gryfińskiego w formie materiału poglądowego.  
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia 
Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym (druk nr 
3/WSP/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wprowadzenia Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwalę w sprawie wprowadzenia Certyfikatu 
obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.  
 

4. Wniosek dyrektora Domu Dziecka w Binowie w/s realizacji programu 
naprawczego Domu Dziecka w Binowie (druk nr 4/WSP/148). 

 

Zarząd na wniosek Wicestarosty wycofał wniosek dyrektora Domu Dziecka 
w Binowie w/s realizacji programu naprawczego Domu Dziecka w Binowie  
i wprowadził w to miejsce wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s realizacji 
programu naprawczego Domu Dziecka w Binowie. 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem zatwierdził go i polecił go złożyć do 
Urzędu Marszałkowskiego, który ogłosił konkurs w ramach kontraktu 
wojewódzkiego na standaryzację domów dziecka.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zgłoszenia 
zmian do ewidencji gruntów dotyczących działki 335/1 położonej w obrębie 
Daleszewo, gm. Gryfino stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
5/WSP/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s zgłoszenia zmian do ewidencji gruntów dotyczących 
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działki 335/1 położonej w obrębie Daleszewo, gm. Gryfino stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 6/WSP/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego oznaczonej numerem działki 167/18 o pow. 0,0091 ha, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami. 
  
7. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w sprawie możliwości zakupu ze środków PFOŚ i GW 
samochodu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych (druk nr 
7/WSP/148). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie możliwości zakupu ze środków 
PFOŚ i GW samochodu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych.  
Z wnioskiem takiej treści zwróciła się Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.  

Zarząd po ponownym zajęciu się ta sprawą stwierdził, że po określeniu 
ostatecznej wysokości środków, jakim będzie dysponował PFOŚ i GW oraz 
podsumowaniu I półrocza roku budżetowego powróci do rozpatrzenia wniosku. 
Nastąpi to w I połowie lipca 2006 r.  
 

8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w sprawie: 
a) Wyrażenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody  

na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni, 

b) Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia SPZOZ w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia 
przetargu na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 8/WSP/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529ha, 
położonej obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem 
przychodni w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu  
w Gryfinie zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529ha, położonej. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na 
odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529ha, położonej obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy 
Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni 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 wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529ha, położonej 
obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni.  
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania 
SPZOZ w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/WSP/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
przekazania SPZOZ w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości na której zlokalizowana jest studnia głębinowa, 
położonej w Gryfinie, przy ulicy Niepodległości 28, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/19  
o powierzchni 0,0026ha, obręb 3 Gryfino stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 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 przekazania SPZOZ w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości, 
na której zlokalizowana jest studnia głębinowa, położonej w Gryfinie, przy ulicy 
Niepodległości 28, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/19  
o powierzchni 0,0026ha, obręb 3 Gryfino stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu na temat 

wysokości opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych (kart pojazdu) 
(druk nr 1/WSP-AN/148). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu na temat wysokości opłat za wydanie dokumentów 
komunikacyjnych (kart pojazdu).  
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Zarząd uznał, że w związku z tym będzie musiała nastąpić korekta budżetu 
powiatu w postaci zmniejszenia wpływu środków za wydanie w/w dokumentu.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
zakupu usługi szkoleń w ramach wdrożenia oprogramowania firmy Vulcan 
pn. Optimum (druk nr 2/WSP-AN/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w/s zakupu usługi szkoleń w ramach wdrożenia 
oprogramowania firmy Vulcan pn. Optimum. 
 

3. Pismo Dyrektora PZD dotyczące porozumienia w sprawie przekazania i 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino 
(druk nr 3/WSP-AN/148). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PZD dotyczącym porozumienia w 
sprawie przekazania i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na 
terenie miasta Gryfino. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 4/WSP-
AN/148). 

 

Zarząd postanowił przełożyć podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie na kolejne posiedzenie.  

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński od dnia 1 stycznia 2006 r. (druk  
nr 5/WSP-AN/148). 

 

Zarząd po analizie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki postanowił przyznać następujące dodatki funkcyjne 
dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński od dnia  
1 stycznia 2006 r. wyrażone w załączniku do niniejszego protokołu. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i wartości szacunkowej do postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę 
i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 6/WSP-AN/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i wartości szacunkowej do postępowania o zamówienie 
publiczne na „Budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie 
Powiatu Gryfińskiego”. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 625/2005 z 
dnia 05.10.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na 
zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, realizowanego w 
ramach projektu pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego ma terenie 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 7/WSP-AN/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 625/2005 z 
dnia 05.10.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pn.: 
„Budowa społeczeństwa informacyjnego ma terenie Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
nr 625/2005 z dnia 05.10.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne  
na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, realizowanego  
w ramach projektu pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego ma terenie 
Powiatu Gryfińskiego”. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne  
na: „Termomodernizację obiektów powiatowych” (druk nr 8/WSP-AN/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na: „Termomodernizację obiektów powiatowych”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne  
na: „Termomodernizację obiektów powiatowych”. Komisja została powołana  
w następującym składzie:  

1. Józef Siwek – przewodniczący komisji 
2. Stojan Diakowski – sekretarz komisji 
3. Agnieszka Madejak-Saków - członek komisji 
4. Dorota Koleda - członek komisji  
5. Andrzej Krzemiński - członek komisji 
6. Sylwia Łogin –członek komisji 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia wartości szacunkowej na ‘Wykonanie 
projektów budowlano - wykonawczych termomodernizacji budynków w ZSP 
nr 2 w Gryfinie - docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji oraz w ZSP 
Nr 1 w Chojnie - docieplenie stropodachu (druk nr 9/WSP-AN/148). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia wartości 
szacunkowej na ‘Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych 
termomodernizacji budynków w ZSP nr 2 w Gryfinie - docieplenie ścian wraz  
z wykonaniem elewacji oraz w ZSP Nr 1 w Chojnie - docieplenie stropodachu.  
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia SIWZ na postępowania o zmówienie 
publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na: „wykonanie projektów 
budowlano - wykonawczych termomodernizacji budynków:  
– ZSP Nr 2 w Gryfinie - docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, 
– ZSP Nr 1 w Chojnie - docieplenie stropodachu” (druk nr 10/WSP-AN/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia SIWZ  
na postępowania o zmówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę 
na: „wykonanie projektów budowlano - wykonawczych termomodernizacji 
budynków:  

– ZSP Nr 2 w Gryfinie - docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, 
– ZSP Nr 1 w Chojnie - docieplenie stropodachu”. 

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja dotycząca nieprzekazania dochodów budżetowych na rachunek 

budżetu powiatu przez Dyrektora PZD w Gryfinie/Banie, Dyrektora ZSP  
w Mieszkowicach oraz Dyrektora ZSP w Gryfinie (druk nr 1/SK/148).  

 

 Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą nieprzekazania dochodów 
budżetowych na rachunek budżetu powiatu przez Dyrektora PZD  
w Gryfinie/Banie, Dyrektora ZSP w Mieszkowicach oraz Dyrektora ZSP  
w Gryfinie. 
 Zarząd przyjął wyjaśnienia kierowników jednostek organizacyjnych, 
którzy nie przekazali w terminie dochodów budżetowych na rachunek budżetu 
powiatu i w związku z tym, iż było zdarzenie incydentalne – pouczył dyrektorów 
przedmiotowych jednostek o obowiązku terminowego przekazywania dochodów 
budżetowych na rachunek budżetu powiatu.  

Zarząd wyraził zgodę na zgodne ujęcie operacji finansowych w księgach 
rachunkowych w: 

1. Powiatowego Zarządu Dróg, 
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, 
3. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 

oraz organu finansowego kwot wynikających z rozliczeń w sprawie 
nieprzekazania dochodów budżetowych na rachunek budżetu powiatu.  
 

2. Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 2/SK/148).  
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Zarząd ponownie przełożył na kolejne posiedzenie przyjęcie projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 3/SK/148).  

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006, 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 zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 4/SK/148).  

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006, 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 zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 
5/SK/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu zmieniającą uchwałę Nr XXX/386/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na 2006 rok w 
brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającą uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 
grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na 2006 
rok. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 6/SK/148).  

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym na rok 2006 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom org. 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - 
ordynacja podatkowa, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych 
należności, a także organów do tego uprawnionych (druk nr 7/SK/148). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi 
Gryfińskiemu lub jego jednostkom org. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - 
ordynacja podatkowa, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 
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 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom 
org. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - 
ordynacja podatkowa, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności,  
a także organów do tego uprawnionych. 
 

8. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie wykazu zobowiązań jednostki 
na dzień 26 stycznia 2006 r. (druk nr 8/SK/148).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie 
wykazu zobowiązań jednostki na dzień 26 stycznia 2006 r. 
 

9. Wniosek w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/SK/148). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie uznał, iż z uwagi  
na ograniczone możliwości finansowe nie możliwości zmiany jego planu.  

Zarząd uznał, że zmiana planu może nastąpić w ramach poszukania 
oszczędności w pozostałych wydatkach rzeczowych. 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia statutu 

powiatu gryfińskiego (druk nr 1/SE/148). 
 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
uchwalenia statutu powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 
statutu powiatu gryfińskiego.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecania 
zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego (druk nr 2/SE/148).  

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zlecania 
zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego. 
 

3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę operatora sieci telefonicznej 
(druk nr 3/SE/148). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody  
na zmianę operatora sieci telefonicznej z TP S.A. na Dialog S.A.  
 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

 Przewodnicząca Zarządu poinformowała o kosztach związanych z 
organizacją Spotkania Noworocznego, które odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie w dniu 20.01.2006 r. Środki pozyskane od sponsorów 
wyniosły 10.616 zł, zaś koszt organizacji wyniósł 9.634,34 zł. Dodała, iż 
szczegółową kalkulację poniesionych kosztów radni otrzymają w formie 
materiału poglądowego.  
 
       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 

 
____________________

      
 


