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Protokół nr 153/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 marca 2006 r. w godzinach od 1100 do 1430 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  
− W PIONIE STAROSTY o: 

a. Spotkanie z przedstawicielem spółki Projekty Kapitałowe będącej wierzycielem 
SPZZOZ w Gryfinie, 

b. O punkt 7 „Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
dotyczący zatwierdzenia do realizacji projektów współfinansowanych z EFS w 
ramach SPO RZL oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Gryfinie 
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o 
dofinansowanie powyższych projektów z EFS oraz ich realizacją (druk nr 
7/SP/153)” 

c. O punkt 8 „Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przeze 
Dyrektora SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Radcy Prawnego - Moniki 
Mikołajczyk będącego pełnomocnikiem wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie (druk 
nr 8/SP/153).” 

d. O punkt 9 „Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przeze 
Dyrektora SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego „Profit” będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie (druk 
nr 9/SP/153).” 

e. O punkt 10 „Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przeze 
Dyrektora SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Pana Jerzego Korcza - 
Prezesa spółki „Jatex-Fiannse” będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 10/SP/153).” 

− W PIONIE WICESTAROSTY o punkt 4 „Wniosek Naczelnika Wydziału 
gospodarki Nieruchomościami w sprawie przesunięcia terminu płatności raty 
rocznej za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie (druk nr 
4/WSP/153).”  

− W PIONIE SEKRETARZA o punkt 3 „Zapoznanie się rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącym stwierdzenia 
nieważności zapisu § 29 uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 23 lutego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
3/SE/153).” 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik  
nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 152/II/2006 z dnia 8 marca 2006 r., (5 za, 0 

wstrzymujących się, 0 przeciw). 
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II. POIN STAROSTY. 
Spotkanie z przedstawicielem spółki Projekty Kapitałowe będącej 
wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie 
 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre na wstępie przywitała wszystkich 
obecnych na spotkaniu z przedstawicielem spółki Projekty Kapitałowe. Na 
spotkanie zostali zaproszeni również wszyscy radni powiatu gryfińskiego. 
Następnie pokrótce przedstawiła historię działalności SPZZOZ w Gryfinie.  
SPZZOZ w Gryfinie został utworzony w lutym 1998 r., zaś organem 
założycielskim tego zakładu był wojewoda zachodniopomorski - Władysław 
Lisewski.  
31 grudnia 1998 r. powołał on dyrektora zakładu w osobie - dr Macieja Mroza.  
Od 1 stycznia 1999 r. organem założycielskim SPZZOZ stał się powiat 
gryfiński.  
W chwili przejęcia tego zakładu był on zadłużony na ok. 5.000.000 zł. Przez 
pierwsze 4 lata trwały próby sprostania żądaniom wierzycieli, którymi byli m.in. 
pracownicy SPZZOZ w Gryfinie. Pierwsze lata restrukturyzacji zakładu skupiły 
się przede wszystkim na wyłączeniu ze struktury SPZZOZ trzech jednostek. 
Były to: SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy oraz SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i 
Opiekuńczo - Leczniczy. W międzyczasie nastąpiło odpublicznienie placówek 
podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejnym etapem restrukturyzacji SPZZOZ w 
Gryfinie było złożenie w dniu 14 listopada 2002 r. wniosków o przeprowadzenie 
restrukturyzacji SPZZOZ w Gryfinie. Zostały one złożone do ZUS-u, Urzędu 
Skarbowego, Urzędów Miast i Gmin oraz do PFRON. Wnioski zostały złożone 
w oparciu o zapisy ustawy dającej możliwość umorzenia zobowiązania 
publiczno - prawnych. Skuteczne umorzenie tych zobowiązań w 2004 r., 
umożliwiało dopiero przejście do kolejnego etapu restrukturyzacji - jakim 
byłaby realizacja zobowiązań wobec innych podmiotów. Władze samorządowe 
II kadencji powiatu gryfińskiego kontynuowały restrukturyzację SPZZOZ w 
Gryfinie poprzez zaciągnięcie w 2003 r. kredytu na 3.500.000 zł i spłacenie 
dzięki temu zobowiązań nie podlegających restrukturyzacji. Następnie były 
wnoszone przez 12 miesięcy opłaty restrukturyzacyjne. Po ich uiszczeniu 
wydana została w 2004 r. decyzja o umorzeniu pozostałych zobowiązań. Okres 
od XII 2002 r. do III 2006 r. ten jest okresem aktywnych działań władz powiatu 
zmierzających do restrukturyzacji spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie. 
Twierdzenie, że powiat gryfiński nic w tym zakresie nie robił, - jest 
nieprawdziwe. Kolejnym etapem restrukturyzacji SPZZOZ w Gryfinie było 
uchwalenie przez Radę Powiatu projektu porozumienia trójstronnego, które 
zostało wysłane w jednakowej treści do wszystkich wierzycieli. Nie wszyscy 
wierzyciele skorzystali z propozycji zawarcia takiego porozumienia - ugody. Z 
tej propozycji skorzystało m.in. kilkuset pracowników, którzy byli 
pracownikami SPZZOZ w Gryfinie. Po tym, jak była znana liczba zawartych 
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porozumień, powiat gryfiński chciał wypuścić obligacje na kwotę 15.000.000 zł 
z okresem spłaty na 20 lat. Kwota uzyskana z emisji obligacji miała powiatowi 
wystarczyć na spłatę większości zobowiązań. Niestety, nie znalazł się ani jeden 
bank bank, który zechciałby wyemitować obligacje na taką kwotę z takim 
okresem spłaty. W związku z tym, powiat gryfiński wypuścił obligacje na kwotę 
6.000.000 zł i dzięki tym pieniądzom rozpoczęła się spłata zobowiązań 
pracowniczych. Do dnia dzisiejszego z ok. 23.000.000 zł zadłużenia, SPZZOZ 
jakie istniało w grudniu 2002 r. powiat spłacił już ponad 16.000.000 zł. Po 
wyczerpaniu wszelkich możliwości pozyskania środków na spłatę zadłużenia 
została podjęta decyzja o rozpoczęciu procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie. 
Początkowo zakładany był okres likwidacji na 10 lat, jednak wojewoda 
zachodniopomorski negatywnie zaopiniował taki projekt uchwały. W zawiązku 
z tym, Rada Powiatu skróciła ten okres do 5 lat. Zarząd już zaakceptował w 
ogólnej wersji materiały, które umożliwiałyby sporządzenie montażu 
finansowego na spłatę wierzytelności w okresie 5 lat. Należy zaznaczyć, że ten 
problem będzie dotykał powiat w ciągu kilku kadencji. 
W gronie wierzycieli, którzy nie wyrazili zgody na podpisanie porozumienia  
w sprawie spłaty wierzytelności - są podmioty, których działalność 
charakteryzuje się tym, że pragną uzyskać zyski z obrotu wierzytelnościami, 
ponieważ nie ma lepszej lokaty kapitału, jak oprocentowanie odsetkami 
ustawowymi. Taką firmą są również „Projekty Kapitałowe - Sp. z o.o.”  
z Krakowa. Spółka ta nie mogąc otrzymać zaspokojenia swoich roszczeń, 
wystąpiła na drogę sądową o odszkodowanie przeciwko powiatowi 
gryfińskiemu w tej sprawie. 24 stycznia 2006 r. zapadł wyrok nieprawomocny, 
który zasądza na rzecz spółki Projekty Kapitałowe kwotę 541.052,94 zł wraz  
z odsetkami ustawowymi od dnia 21 czerwca 2005 r, do dnia zapłaty oraz 
koszty procesowe na rzecz strony powodowej w kwocie 37.263,20 zł. 
Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że jest to próba uzyskania odszkodowania 
z tytułu niemożności odzyskania przejętych w drodze cesji wierzytelności (PEC 
Sp. zo.o. w Gryfinie).  
Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział, że 
sens społeczno - gospodarczy działalności takich podmiotów polega na tym, że  
w przypadku niemożności odzyskania przez wierzycieli swoich należności, 
wystawiają je oni na sprzedaż i uzyskują z tego tytułu środki. Projekty 
Kapitałowe wykupiły wierzytelność od Spółki Energetyki Cieplnej. Dodał, że 
cała historia kliku lat działalności SPZZOZ w Gryfinie nie powinna Projektów 
Kapitałowych obchodzić. Liczy się stan obecny. Projekty Kapitałowe 
specjalizują się w obrocie wierzytelnościami, zaś dochodem nie są odsetki od 
należności głównej, ale koszty procesowe. SPZZOZ w Gryfinie został 
postawiony przez organ założycielski w stan likwidacji. Jest to proces prawny,  
a co za tym idzie jest to byt wirtualny. Odnosząc się do uchwały w sprawie 
likwidacji SPZZOZ w Gryfinie to Projekty Kapitałowe interweniowały  
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u wojewody zachodniopomorskiego, aby określił on czas trwania likwidacji na 
okres krótszy niż 10 lat.   
Jednocześnie odnosząc się do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie 
stwierdził, że Sąd wydając taki wyrok uznał, że organ założycielski SPZZOZ w 
Gryfinie poczynił szkodę wierzycielowi przez to, że w odpowiednim czasie nie 
dokonał likwidacji zakładu. Co za tym idzie, nie pomógł wierzycielowi w 
odzyskaniu swoich należności.  
Stwierdził, że spółka Projekty Kapitałowe gotowa jest do zawarcia ugody. 
Dodał, że w tej chwili zadłużenie SPZZOZ wobec spółki wynosi 580 tys. zł. Ta 
kwota nie podlega negocjacjom. Podlegają im tylko odsetki. Stwierdził, że 
niestety w kontaktach pomiędzy spółką, a SPZZOZ w Gryfinie były momenty 
przykre. Zdaniem pełnomocnika takim momentem było zatajenie przez 
dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie o ujawnienie majątku wierzytelności, 
którą SPZZOZ otrzymał od NFZ w wysokości ok. 1.000.000 zł. Spółka Projekty 
Kapitałowe złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury, ale prokuratura 
nie widziała podstaw do wszczęcia postępowania.  
Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie Andrzej Bandurowski stwierdził, że nie było 
żadnego zatajenia. Prokuratura po przesłuchaniu uznała, że nie było popełnienia 
przestępstwa.  
Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział, że 
propozycja spółki Projekty Kapitałowe jest taka, aby podpisać ugodę, która 
rozłoży należność na raty z ewentualnym umorzeniem jak największej kwoty 
odsetek. Rozłożenie może nastąpić np. na rok lub dwa lata. Jednorazowa spłata 
zobowiązania głównego, może otworzyć także możliwość dyskusji na temat 
umorzenia odsetek.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre spytała czy spółka występując z 
takim powództwem ma na myśli odstąpienie od dalszych roszczeń od SPZZOZ 
w likwidacji w przypadku otrzymania swoich należności. Czy oznacza to, że 
zapłata ok. 580 tys. zł kończy „dłużnicze” relacje pomiędzy spółką, powiatem i 
SPZZOZ? 
Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział,  
że zapłata kwoty jak zostanie wynegocjowana kończy relacje pomiędzy 
Projektami Kapitałowymi, powiatem gryfińskim i SPZZOZ. Dodał, że spółce 
nie zależy, aby tą kwotę pomnażać. 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart spytał, czy warunkiem podpisania ugody 
jest odstąpienie od apelacji? 
Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział, że 
jest to logiczne. Dodał, że jeżeli obie strony chcą się ułożyć, to po co dalej 
dochodzić swoich praw w sądzie.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że jedno z założeń, które może 
podlegać dyskusji może być takie, że spłata należności głównej za dwa lata i 
umorzenie 100% odsetek. 
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Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział, że 
może to być trudne do zrealizowania. Jeżeli będzie podpisana ugoda to będzie 
ona określać warunki spłaty. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że teraz są czynione 
działania dotyczące opracowania montażu finansowego na kolejne lata. Dodała, 
że przez pierwsze 4 lata działalności samorządu powiatowego podjęcie uchwały 
w sprawie spłaty wierzytelności było kwestionowane w ogóle, co do 
konieczności zajmowania się przez powiat odwiecznym długiem państwa. 
Spytała, czy spłata zobowiązań może nastąpić w okresie 5 lat, czyli w takim 
samym, na jaki została zaplanowana likwidacja SPZZOZ w Gryfinie.  
Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział, że 
takie rozwiązanie nie może nastąpić gdyż propozycje przygotowane przez firmę, 
której jestem pełnomocnikiem obejmują spłatę należności w ciągu roku. Jeśli 
zostanie wpłacona część należności w ciągu najbliższych paru miesięcy, to 
okres całkowitej spłaty można wydłużyć do 2-2,5 roku.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że bez zaciągnięcia 
kolejnego kredytu powiat nie jest w stanie spłacić należności w tym roku. W 
związku z tym, że możliwość spłaty zobowiązań względem spółki Projekty 
Kapitałowe jest dopiero w 2007r. powoduje, powoduje pytanie czy spółka 
wyraża wstępną zgodę na taką propozycję. 
Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział, że 
odpowiedź na to pytanie przekracza udzielone mu pełnomocnictwa. Dodał, że 
kierownictwu firmy zależy, aby jakakolwiek spłata nastąpiła w tym roku 
budżetowym lub kalendarzowym. Taką kwotą może być np. 200.000 zł do 
końca roku. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre powiedziała, że na zakończenie 
chciała poruszyć sprawę ogłoszenia płatnego, które ukazało się w dzienniku 
lokalnym (w tym momencie Przewodnicząca Zarządu odczytała treść 
ogłoszenia), które narusza dobre imię Starostwa Powiatowego. W ogłoszeniu 
jest informacja o zawiązaniu się „stowarzyszenia poszkodowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie”. Dodała, że takie stowarzyszenie nie zostało 
zarejestrowane. Gdyby miało być zarejestrowane to zostanie przez władze 
powiatu złożone pismo w sprawie zaniechania naruszania dóbr osobistych oraz 
dobrego imienia urzędu - Starostwa Powiatowego oraz Starosty Gryfińskiego. 
Podkreśliła, że Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna powiatu bez 
osobowości prawnej nie jest niczyim dłużnikiem, a tym bardziej spółki Projekty 
Kapitałowe. Ponadto dodała, że pismo w sprawie powołania stowarzyszenia 
wraz z propozycją przyłączenia się do niego niektórych radnych zostało 
wystosowane do radnych Powiatu Gryfińskiego - wszystkich, oprócz radnych - 
członków zarządu. Spytała jednocześnie czy spółki Projekty Kapitałowe oraz 
Madejski & Sosiński przewidują wystosowanie przeprosin w tej sprawie w 
takiej formie, w jakiej zostały zamieszczone.  
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Pełnomocnik spółki Projekty Kapitałowe Krzysztof Łopatka powiedział, że 
przekaże tę informację kierownictwu firmy Projekty Kapitałowe.  

 
W tym momencie została ogłoszona 5- minutowa przerwa w obradach.  

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania projektu umowy w sprawie cesji umowy na świadczenia 
medyczne w rodzaju lecznictwo szpitalne (druk nr 1/SP/153). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie cesji umowy na świadczenia medyczne w rodzaju 
lecznictwo szpitalne 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 umowy w sprawie cesji umowy  
na świadczenia medyczne w rodzaju lecznictwo szpitalne.  
 

2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań 
rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2005 w SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
oraz w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w 
Nowym Czarnowie (druk nr 2/SP/153). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005 w SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i 
Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005 w SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005 w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005 w SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 

3. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2005 (druk nr 3/SP/153). 
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Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie za rok 2005 brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2005. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w roku 2005 (druk nr 
4/SP/153).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w roku 2005 brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w roku 2005. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2005 (druk nr 
5/SP/153).  

 

Zarząd przełożył podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji  
z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2005 na kolejne 
posiedzenie.  
 

6. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
zajęcia stanowiska w sprawie toczących się przed Sądem Pracy procesów  
z powództwa pracowników SPZOZ o wypłatę 13 pensji” oraz innych 
należności (druk nr 6/SP/153).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie toczących się przed 
Sądem Pracy procesów z powództwa pracowników SPZOZ o wypłatę 13 
pensji” oraz innych należności. 
 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczący 
zatwierdzenia do realizacji projektów współfinansowanych z EFS  
w ramach SPO RZL oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP 
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w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z 
ubieganiem się o dofinansowanie powyższych projektów z EFS oraz ich 
realizacją (druk nr 7/SP/153). 

 

Zarząd zatwierdził do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL - 
Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą „Znajdź 
swoje miejsce” oraz Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie 
długotrwałego bezrobocia pod nazwą „Nowe możliwości”.  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia  
do realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach SPO RZL- Działanie 1.2 - Perspektywy  
dla młodzieży projekt pod nazwą „Znajdź swoje miejsce” - Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie 
długotrwałego bezrobocia pod nazwą „Nowe możliwości” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o dofinansowanie powyższych projektów z EFS i z ich realizacją? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
do realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach SPO RZL- 
Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą „Znajdź 
swoje miejsce” - Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie 
długotrwałego bezrobocia pod nazwą „Nowe możliwości” oraz udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  
o dofinansowanie powyższych projektów z EFS i z ich realizacją. 
 

8. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez Dyrektora 
SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Radcy Prawnego - Moniki 
Mikołajczyk będącego pełnomocnikiem wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 8/SP/153). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo skierowane przez Dyrektora 
SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Radcy Prawnego - Moniki 
Mikołajczyk będącego pełnomocnikiem wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie. 
 

9. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez Dyrektora 
SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego „Profit” będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 9/SP/153). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo skierowane przez Dyrektora 
SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego „Profit” będącego wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie.  
 

10. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez Dyrektora 
SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Pana Jerzego Korcza - Prezesa 
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spółki „Jatex-Finanse” będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie (druk  
nr 10/SP/153). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo skierowane przez Dyrektora 
SPZZOZ Andrzeja Bandurowskiego do Pana Jerzego Korcza - Prezesa 
spółki „Jatex-Finanse” będącej wierzycielem SPZZOZ w Gryfinie. 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 

dofinansowanie PINB w okresie od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. z 
przeznaczeniem środków na wynajem pomieszczeń biurowych na 
potrzeby PINB (druk nr 1/WSP/153). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego wyraził zgodę na dofinansowanie z rezerwy budżetu 
powiatu gryfińskiego w kwocie 10.800 zł., PINB w okresie od 01.04.2006 r. 
do 31.12.2006 r. z przeznaczeniem środków na wynajem pomieszczeń 
biurowych na potrzeby PINB.  
 Zarząd upoważnił Wicestarostę Józef Rucińskiego do przygotowania 
stanowiska w sprawie lokalizacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2005 r. (druk 
nr 2/WSP/153). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2005 r. 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 przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie  
za 2005 r. 
 

3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie jednorazowego 
przekazania dla DPS w Moryniu kwoty 122.179,00 zł na wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego (druk nr 3/WSP/153). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie jednorazowego przekazania dla DPS w Moryniu kwoty 
122.179,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 
sprawie przesunięcia terminu płatności raty rocznej za lokal mieszkalny 
nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie (druk nr 4/WSP/153).  
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przesunięcia terminu płatności 
raty rocznej za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie. 
 

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

w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 1/WSP-
AN/153). 

 

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 

Zarząd do prac komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata  
na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych wytypował: 

1. Etatowego Członka Zarządu - Adama Nycza, 
2. Członka Zarządu - Danutę Bus, 
3. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Spotu i turystyki - 

Wacława Gołąba. 
Na Przewodniczącego w/w komisji wytypował Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Spotu i Turystyki - Wacława Gołąba. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 
2/WSP-AN/153). 

 

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w sprawie wniosku Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia 
procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie na kolejne posiedzenie. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Powiatowej 
Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania (druk 
nr 3/WSP-AN/153). 

 

Zarząd postanowił przełożyć podjęcie uchwały w sprawie powołania 
Powiatowej Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej 
działania na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.  
 

4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w sprawie wyznaczenia przez organ prowadzący nauczyciela 
zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności w placówce (druk nr 
4/WSP-AN/153).  
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wyznaczył przez panią Jolantę 
Kożuszek na zastępcę dyrektora podczas jego nieobecności w placówce. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 1/SK/153). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie harmonogramu 
dochodów  
i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego.  
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 2/SK/153).  

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

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 3/SK/153). 

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

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 
uchwałę Nr XXXI/4002/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 
grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (druk nr 
4/SK/153).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającej uchwałę Nr XXXI/4002/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
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wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 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 XXXI/4002/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego (druk nr 5/SK/153).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 
inwestycyjnego.  
 

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

zatwierdzenia sprawozdań komisji Rady Powiatu w Gryfinie za rok 2005 
(druk nr 1/SE/153). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji Rady Powiatu w Gryfinie za rok 2005 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 sprawozdań komisji Rady Powiatu w Gryfinie  
za rok 2005. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na rok 2006 (druk nr 
2/SE/153).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie 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 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie 
na rok 2006. 
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3. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego dotyczącym stwierdzenia nieważności zapisu  
§ 29 uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 
lutego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
3/SE/153). 

 

 Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego dotyczącym stwierdzenia nieważności zapisu  
§ 29 uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 
lutego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.  
 
       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 

 
____________________

     
 


