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Protokół nr 177/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 sierpnia 2006 r. w godzinach od 1200 do 1545 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 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 oraz zaproszeni 
goście. Nieobecny usprawiedliwiony - Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz (lista 
obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przełożył przyjęcie protokołu Nr 176/II/2006 9 sierpnia 2006 r. na kolejne 

posiedzenie.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia zmian do SIWZ w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Udzielenie Kredytu inwestycyjnego w wysokości 
4.000.000 zł (druk nr 4/WSP-AN/177).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu wzięli udział - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych - Pani Agnieszka Madejak - Saków oraz Inspektor Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Pan Stojan Diakowski 

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że obecność 
pracowników Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
podyktowana jest tym, iż jej zdaniem Zarząd powinien zostać poinformowany  
o aktualnym etapie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  
pn. „Udzielenie Kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł. Następnie 
przypomniała kolejne etapy przeprowadzenia przetargu i zapytała, na jakim 
etapie jest on teraz, gdyż jej zdaniem trwa ta procedura bardzo długo.  
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak - Saków powiedziała, że ze względu na to, iż wartość 
zamówienia przekracza tzw. progi unijne i w związku z tym musi upłynąć okres 
52 dni, jaki należy dać wykonawcą na złożenie ofert. Dodała, że wcześniej  
ok. 30 dni trwały prace w wydziale nad stworzeniem SIWZ oraz 
przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych  
do ogłoszenia przetargu.  
Powiedziała następnie, że pierwszy termin na ofert był przewidziany  
na 3 sierpnia br. Jednakże przed upływem tego terminu napływać zaczęły 
sygnały od potencjalnych oferentów o tym, że termin 3 sierpnia jest przez nich 
nie do dotrzymania. W związku z tym zwrócono się do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o przesuniecie terminu złożenia ofert. Termin został przesunięty  
na dzień 17 sierpnia. Dodała również, że w ostatnim dniu, kiedy można było 
składać pytania do SIWZ, takie pytania wpłynęły od potencjalnych oferentów.  
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Następnie Przewodnicząca Zarządu odczytała pytania potencjalnych oraz 
propozycje zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak - Saków powiedziała, że jest to propozycja pisma  
z odpowiedziami na pytania oferentów, które w przypadku zatwierdzenia przez 
Zarząd Powiatu zostaną dostarczone faksem w dniu dzisiejszym do oferentów. 
Umożliwi to w terminie złożenie ofert. Dodała, że zmiany te nie powodują 
istotnych zmian do SIWZ.  
  

Zarząd po wysłuchaniu informacji Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat etapu procesu przetargowego 
pn. „Udzielenie Kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł 
zatwierdził zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie Kredytu 
inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych - Pani Agnieszka Madejak - Saków oraz Inspektor Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Pan Stojan Diakowski.  
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie w sprawie lądowiska dla 

helikopterów przy Gimnazjum w Gryfinie (Druk nr 1/SP/177). 
 

 Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie 
w sprawie lądowiska dla helikopterów przy Gimnazjum w Gryfinie. 

 

2. Pismo ENEA S.A. w Szczecinie w sprawie przekroczenia terminów 
płatności z tytułu zużytej energii i świadczenia usług dystrybucji przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 2/SP/177). 

 

 Zarząd zapoznał się z pismem ENEA S.A. w Szczecinie w sprawie 
przekroczenia terminów płatności z tytułu zużytej energii i świadczenia 
usług dystrybucji przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 Zarząd zobowiązał Starostę Gryfińskiego do przeprowadzenia rozmów  
w celu wyjaśnienia tej sprawy z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.  

 

3. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały  
Nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk  
nr 3/SP/177).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław 

Witeńko.  
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że Wojewoda 
Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVIII/492/2006 
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Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie z tego powodu, że wg niego powinny być dwie uchwały, a nie jedna. 
Pierwsza powinna być o przekształceniu szpitala, zaś druga o mówiąca  
o likwidacji SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie. Dodała, że 
temat tego czy winny być to uchwały dwie, czy też jedna był omawiany szeroko 
na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu.  
W tym momencie Przewodnicząca Zarządu zacytowała zapis z dyskusji  
z protokołu Nr 163/II/2006 z dnia 7 i 8 czerwca 2006 r. 
Spytała następnie Koordynatora Ochrony Zdrowia o wyjaśnienie zarządowi 
podstaw, na jakich się opierał, twierdząc, że można podjąć tylko jedną uchwałę 
w sprawie przekształcenia szpitala.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że w związku 
z tym, iż prawnie nie mogła być dokonana likwidacja szpitala, Zarząd Powiatu 
podjął decyzję o jego przekształceniu poprzez włączenie w jego strukturę 
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Powiedział, że słuszność podjęcia tylko 
jednej uchwały opierał na uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego, który 
podjął identyczną uchwałę. Dodał, że sformułował taką samą uchwałę, zaś jej 
treść skonsultował z Radcą Prawnym - Panem Zygmuntem Kandulskim, który 
podpis pod tą uchwałę potraktował jako swoją opinię.  
Stwierdził następnie, że w chwili omawiania tego projektu uchwały nie było 
możliwości rozważenia połączenia dwóch zakładów, gdyż nie było takiej 
możliwości prawnej. Obecnie nowelizacja ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej z 4 sierpnia daje taką możliwość.  
Dodał, że ówczesną wiedzę w chwili omawiania tamtego projektu uchwały 
czerpał wraz z Radcą Prawnym z różnego rodzaju analiz prawniczych, wyroków 
sądów, komentarzy. Na tej podstawie stwierdzili, że uchwała ta posiada 
właściwą podstawę prawną. Powiedział następnie, że Wojewoda 
Zachodniopomorski zarzuca, iż uchwała nie zapewnia sposobu oraz formy  
z korzystania ze świadczenia z usług. Zdaniem Koordynatora Ochrony Zdrowia 
nie jest to prawda, gdyż w § 6 uchwały wyraźnie jest stwierdzone, kto ma 
zagwarantować świadczenie usług medycznych po przekształceniu.  
Dodał, że szczegółowe wyjaśnienie odnoszące się do słuszności podjęcia takiej 
uchwały przedstawi na piśmie na kolejne posiedzenie zarządu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre poprosiła, aby zastanowić wraz  
z radcami prawnymi o możliwości zaskarżenia tego rozstrzygnięcia  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że jego 
zdaniem złożenie skargi jest zasadne i może być zakończone sukcesem. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jej zdaniem 
należy podjąć kroki w celu zaskarżenia tego rozstrzygnięcia i jednocześnie 
podjąć nową uchwałę w oparciu o nowelizację ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej. Zachodzi jednak pytanie czy ta nowa uchwała będzie podlegała 
zaopiniowaniu przez organy gmin. 
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Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że zgodnie  
z nowelizacją ustawy uchwała wymaga tylko opinii wojewody 
zachodniopomorskiego.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że połączenie 
dwóch zakładów było już pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego w chwili, kiedy zatwierdzał program restrukturyzacji 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, w którym mowa o połączeniu dwóch 
SPZOZ-ów. 
 

Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały  
Nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia w porozumieniu  
z Radca Prawnym Starostwa oraz Sekretarzem Powiatu do przygotowania 
skargi mającej na celu zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały  
Nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.  

Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania 
na najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu projektu uchwały w sprawie 
połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz SPZOZ Zakład 
Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gryfinie.  
 

III. PION WICESTAROSTY.  
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVII/474/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla osób 
przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju (druk nr 
1/WSP/177). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/474/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju w brzmieniu 
przedstawionym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/474/2006 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla 
osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju.  
 

2. Wniosek Powiatowej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej  
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Przyjezierza obejmującego obszar w rejonie 
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miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń nad jeziorem Morzycko 
(druk nr 2/WSP/177). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyjezierza obejmującego obszar w 
rejonie miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń nad jeziorem Morzycko w brzmieniu przedstawionym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyjezierza 
obejmującego obszar w rejonie miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń 
nad jeziorem Morzycko z uwagami zamieszczonymi we wniosku przez 
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Ponowne rozpatrzenie wniosku Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, 
wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego oraz 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych 
dziennikach (tygodnikach) woj. Zachodniopomorskiego oraz  
w dziennikach ogólnopolskich” oraz powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia w/w postępowania (druk nr 1/WSP-AN/177). 

 

Zarząd zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową, 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zamieszczanie ogłoszeń 
prasowych Powiatu Gryfińskiego oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) woj. 
Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich”. 
 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i 
regionalnych dziennikach (tygodnikach) woj. zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich” 
brzmieniu przedstawionym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego 
i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych 
dziennikach (tygodnikach) woj. zachodniopomorskiego oraz w dziennikach 
ogólnopolskich”. 
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2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 
zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego 
na „Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz 
pracownie terapeutyczno - rehabilitacyjną (druk nr 2/WSP-AN/177). 

 

Zarząd zatwierdził protokół unieważniający postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego  
na „Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz 
pracownie terapeutyczno - rehabilitacyjną. 
 

3. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s 
zatwierdzenia SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję 
pn. „Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne 
oraz pracownie terapeutyczno - rehabilitacyjną (druk nr 3/WSP-
AN/177). 

 

Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Modernizacja DPS 
w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownie terapeutyczno - 
rehabilitacyjną. 
 

5. Zapoznanie się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w sprawie skargi PZD na decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie 
drzewa bez wymaganego zezwolenia (druk nr 5/WSP-AN/177). 

   

Zarząd zapoznał się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w sprawie skargi PZD na decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w przedmiocie kary pieniężnej  
za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia i postanowił przedstawić 
go radnym Powiatu Gryfińskiego w formie materiału poglądowego.  
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego  

za I półrocze 2006 r. (druk nr 1/SK/177). 
 

Zarząd po szczegółowym omówieniu, przyjął informację z przebiegu 
wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2006 r.  
Informacja z przebiegu wykonania budżetu, zgodnie z ustawą  
o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych zostanie 
dostarczona radnym do 30 sierpnia 2006 r.  
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
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W trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu Przewodnicząca odbyła  
w obecności członków Zarządu telefoniczną rozmowę z przedstawiciel 
Agencji Windykacyjnej „HADES”, która jest wierzycielem SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie na temat sposobu spłaty przez Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w/w wierzytelności.  
 
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 __________________ 
 


