
 1

Protokół nr 168/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniach 3 lipca 2006 r. w godzinach od 1500 do 1720 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. Na wstępie posiedzenie poprowadził Wicestarosta Józef Ruciński.  
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. (Listy obecności – zał. 
nr 1) 

2. Porządek obrad został uzupełniony w  
 PIONIE SKARBNIKA o: 

a) punkt 5 w brzmieniu „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 3/SK/168)”. 

b) Punkt 6 w brzmieniu „Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podjęcia decyzji o ewentualnym 
zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu po stornie wydatków dot. kary administracyjnej w 
wysokości 329.253,25 w związku z wezwaniem do zapłaty Gminy Chojna skierowanym do 
Powiatowego Zarządu Dróg (druk nr 4/SK/168)”. 

c) Punkt 7 w brzmieniu „Informacja na temat skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu 
terytorialnego -Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2005 r,. (druk nr 
5/SK/168)”.  

d) Punkt 8 w brzmieniu „Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy. 

  PIONIE SEKRETARZA o: 
a) punkt 2 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie kontroli doraźnej w Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (druk nr 2/SE/168).  
Jako pierwsze były rozpatrywane projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie.  
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2) 
3. Protokół Nr 167/II2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. został przyjęty jednogłośnie (5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się). 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

przyjęcia projektów uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, 

nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka  
Nr 257/11 o pow. 6 023 m2  

b) wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości 
zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych  
w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 
m2 (druk nr 1/WSP/168). 

 
a) Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność 
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Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 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 wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, 
nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 
m2. 
 
b) Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 
m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 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 wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości 
zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych  
w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre, która 
przejęła przewodzenie obradom. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
przyjęcia projektów uchwał w sprawie: 
a) w sprawie wyrażenia SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu zgody na zbycie 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 
ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy 
Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni  

b)  w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 2/WSP/168). 

 
a) Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia SPZOZ Szpitalowi 

Powiatowemu zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, 
położonej w 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 podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia SPZOZ Szpitalowi 
Powiatowemu zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka 
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Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta 
Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni. 
 
b)  Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 

sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w 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 zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta 
Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni. 
 

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

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 2/SK/168). 
 
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 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 3/SK/168). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem 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 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. 
 

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

uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie(druk nr 1/SE/168). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za - 5 osób 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 

II. PION STAROSTY. 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania 

dotacji na realizację zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku (druk nr 1/SP/168).  

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekazania dotacji na realizację zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku 
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 dotacji na realizację zadań programów zdrowotnych przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy (druk nr 7/SP/168). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 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 uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. 
 

2. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na zwolnienie od wyceny sprzętu medycznego, na którego zbycie i 
wydzierżawienie SPZOZ otrzymał zgodę uchwałą nr 621/2005 Zarządu Powiatu 
dnia 05.10.2005 r. (druk nr 2/SP/168).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie od wyceny sprzętu 
medycznego, na którego zbycie i wydzierżawienie SPZOZ otrzymał zgodę uchwałą 
nr 621/2005 Zarządu Powiatu dnia 05.10.2005 r. w związku z tym, że koszt wyceny 
przewyższa wartość sprzętu wycenianego.  
 

3. Informacja Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowego w Gryfinie dot. umorzenia 
przez PFRON kolejnych zobowiązań od grudnia 2004 r. do października 2005r. 
w kwocie 74.855 zł z tytułu nie uiszczanych opłat (druk nr 3/SP/168). 
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Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowego w Gryfinie dot. umorzenia szpitalowi przez PFRON kolejnych 
zobowiązań od grudnia 2004 r. do października 2005r. w kwocie 74.855 zł z tytułu 
nie uiszczanych opłat. Wnioskodawcą był szpital powiatowy w Gryfinie.  
 

4. Pismo Prezesa Zarządu „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie dotyczące 
projektu umowy trójstronnej dotyczącej przejęcia długów (druk nr 4/SP/168). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu „INTERMED” Sp. z o.o.  
w Nowogardzie dotyczące projektu umowy trójstronnej dotyczącej przejęcia 
długów. 

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania 
następujących materiałów na jedno z kolejnych posiedzeń: 

 wszystkich materiałów poglądowych i uchwał, które wynikają z uchwały w 
sprawie zaopiniowania programu restrukturyzacyjnego z 17 sierpnia 2005 r., 
które nie zostały jeszcze podjęte, a które należą do kompetencji Rady lub 
Zarządu , 

 wszystkich materiałów, które wynikają z umowy trójstronnej z 19 grudnia 2005 
r., które nie zostały jeszcze podjęte, a które należą do kompetencji Rady lub 
Zarządu , 

 wszystkich materiałów, które wynikają z pisma przesłanego przez Prezesa 
Kargula w piśmie z dnia 26.06.2006 r., które nie zostały jeszcze podjęte, a które 
należą do kompetencji Rady lub Zarządu. 

 

5. Pismo p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wojewody 
Zachodniopomorskiego dotyczące udzielania informacji na temat tego, jakie 
świadczenia medyczne prowadzi SPZZOZ w Gryfinie oraz wykaz kadry 
zatrudnionej oraz sprzętu medycznego (druk nr 5/SP/168).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące udzielania informacji na temat tego, 
jakie świadczenia medyczne prowadzi SPZZOZ w Gryfinie oraz wykaz kadry 
zatrudnionej oraz sprzętu medycznego. 

Zarząd zobowiązał Wicestarostę Gryfińskiego - Józefa Rucińskiego  
do przeprowadzenia rozmów z p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie w/w pisma.  
 

6. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat otrzymania 
prawomocnego odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Gryfinie w związku  
z orzeczonym zakazem zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem 
środkami publicznymi w stosunku do Pana Macieja Mroza - byłego dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 6/SP/168).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat 
otrzymania prawomocnego odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Gryfinie  
w związku z orzeczonym m.in. zakazem zajmowania stanowisk związanych  
z zarządzaniem środkami publicznymi w stosunku do Pana Macieja Mroza - 
byłego dyrektora SPZZOZ w Gryfinie. 
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III. PION WICESTAROSTY.  
3. Przyjęcie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w sprawie wartości nieruchomości oznaczonej nr działki 165/15 położonej  
w obrębie 3, miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej 
budynkiem przychodni (druk nr 3/WSP/168).  

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie wartości nieruchomości oznaczonej nr działki 165/15 
położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej 
budynkiem przychodni. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/168). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz SIWZ 
do postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego”, a także podjęcie uchwały w 
sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania 
(druk nr 2/WSP-AN/168). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego” brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku 
trwałego Powiatu Gryfińskiego”. 
 

Zarząd zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia pn. 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu 
Gryfińskiego”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
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i wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu ograniczonego na inwestycję pn. „Wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej w DPS w Moryniu” (druk nr 3/WSP-AN/168). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu ograniczonego na inwestycję pn. „Wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu ograniczonego na inwestycję pn. „Modernizacja węzła cieplnego  
w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie” (druk nr 4/WSP-AN/168). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu ograniczonego na inwestycję pn. „Modernizacja 
węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 
 

V. PION SKARBNIKA.  

4. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podjęcia decyzji o ewentualnym 
zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu po stronie wydatków dot. kary 
administracyjnej w wysokości 329.253,25 w związku z wezwaniem do zapłaty 
Gminy Chojna skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg (druk nr 
4/SK/168). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie podjęcia 
decyzji o ewentualnym zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu po stronie 
wydatków dot. kary administracyjnej w wysokości 329.253,25 w związku  
z wezwaniem do zapłaty Gminy Chojna skierowanym do Powiatowego Zarządu 
Dróg postanowił zobowiązać Skarbnika Powiatu do przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu wskazującej dodatkowe źródło dochodów ze sprzedaży lub 
najmu (na rzecz ZEDO S.A.) w kwocie nie mniejszej niż 3 miliony zł., które będą 
stanowiły pokrycie kolejnej kary ok. 400 tys. zł (kwota główna plus odsetki)  
z równoczesnym zastąpieniem dochodów w wysokości ok. 1 miliona zł. 
niezrealizowanej opłaty komunikacyjnej oraz zmniejszenia deficytu Powiatu  
w 2006 r. ok. 1 miliona 300 tys. zł.  

 

5. Informacja na temat skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu 
terytorialnego -Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2005 r. (druk 
nr 5/SK/168).  

 

Zarząd przyjął informację na temat skonsolidowanego bilansu jednostki 
samorządu terytorialnego -Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień  
31.12.2005 r.  
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VI. PION SEKRETARZA. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie kontroli doraźnej w Powiatowym Zarządzie Dróg  

w Gryfinie z siedzibą w Baniach (druk nr 2/SE/168).  
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie kontroli doraźnej w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przeprowadzenia w trybie 
kontroli doraźnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach. 
 

SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
 

Etatowy Członek Zarządu poinformował o tym, że Rada Społeczna SPZOZ Zakład 
Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

Etatowy Członek Zarządu przekazał członkom Zarządu pismo będące odpowiedzią 
na pismo Starosty Gryfińskiego w sprawie oceny merytorycznej dotychczasowej 
pracy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. Pismo to stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
       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 
 

____________________
 


