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Protokół nr 180/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 1 września 2006 r. w godzinach od 1000 do 1200 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 otworzył i prowadził – Wicestarosta Józef Ruciński. 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Nieobecna 
usprawiedliwiona - Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre (lista obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przełożył przyjęcie protokołu Nr 179/II/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. na kolejne 

posiedzenie.  
  
II. PION STAROSTY. 
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie opinii prawnej radcy 

prawnego dotycząca Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody 
Zachodniopomorskiego do Uchwały Nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu w 
Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 1/SP/180). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w sprawie opinii prawnej radcy prawnego dotycząca Rozstrzygnięcia 
Nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego do Uchwały  
Nr XXXVIII/492/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r.  
w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie postanowił nie 
zaskarżać Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego do 
w/w uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

Zarząd jednocześnie stwierdził, że należy podjąć kroki do przygotowania 
projektu uchwały w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, które umożliwią ich połączenie bez konieczności ich likwidacji.  
 

2. Informacja Koordynatora o ilości łóżek w zakładach opieki zdrowotnej, dla 
których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim (druk nr 2/SP/180). 

 

 Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora o ilości łóżek w zakładach 
opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim. 
Obecnie suma w czterech SPZOZ-ach wynosi 150 łóżek.  

 

3. Pismo Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczące pisma Prezesa Intermed 
Sp. z o.o. w Nowogardzie (druk nr 3/SP/180).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie 
Pana Jacka Kargula oraz projektem dopowiedzi na nie przygotowanym przez 
Koordynatora Ochrony Zdrowia.  
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Zarząd uznał, iż podpisanie osobnego porozumienia pomiędzy NZOZ 
Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie pomiędzy Powiatem Gryfińskim dot. 
przejęcia przez Intermed zadań własnych Powiatu Gryfińskiego w zakresie 
lecznictwa ambulatoryjnego i podjęcie w tej sprawie uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie jest niezasadne. Zasady realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia 
reguluje umowa trójstronna podpisana pomiędzy Powiatem Gryfińskim, 
Szpitalem Powiatowym w Gryfinie oraz Intermed Sp. z o.o. z Nowogardu, zaś 
Rada Powiatu w Gryfinie w drodze uchwały wyraziła pozytywną opinię w 
sprawie cesji umów na rzecz Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie w zakresie 
lecznictwa ambulatoryjnego.  
 

4. Zapoznanie się z decyzją ZUS Oddział w Szczecinie określającą wysokość 
należność SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 4/SP/180). 

 

 Zarząd zapoznał się z decyzją ZUS Oddział w Szczecinie określającą 
wysokość należność SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 Zarząd postanowił wystosować pismo do dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie zlecające załatwienie do końca sprawy wynikającej  
z zapłaty zaległości powstałych z tytułu nieopłaconych składek ZUS.  
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania 
planu finansowego za I półrocze 2006 r. w: 
a) w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Gryfinie w Likwidacji, 
b) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 

Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, 
c) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, 
d) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy w Gryfinie (druk nr 5/SP/180).  
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu 
finansowego za I półrocze 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w 
Likwidacji? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia informacji  
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
w Likwidacji.  
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu 
finansowego za I półrocze 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 



 3

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia informacji  
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu 
finansowego za I półrocze 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia informacji  
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu 
finansowego za I półrocze 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia informacji  
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. 
 

Zarząd polecił przeanalizowanie informacji z przebiegu planów 
finansowych za I półrocze 2006 r. poszczególnym Radom Społecznym SPZOZ - 
ów, dla których organem założycielskim jest Powiat Gryfiński.  
 

6. Zapoznanie się z protokołem z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, zgodnie z „Planem kontroli 
problemowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziedzinie 
obronności w 2006 r.” (druk nr 6/SP/180).  

 

 Zarząd zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, zgodnie z „Planem 
kontroli problemowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w dziedzinie obronności w 2006 r.” i polecił Dyrektorowi SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie do wykonania zaleceń zawartych w protokole.  

 

7. Pismo dłużnika FARUM S.A. dotyczące likwidacji SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 7/SP/180). 

 

 Zarząd zapoznał się z pismem dłużnika FARUM S.A. dotyczącym 
likwidacji SPZZOZ w Gryfinie i polecił przygotowanie likwidatorowi SPZZOZ 
w Gryfinie projektu odpowiedzi i przedłożenie go Zarządowi Powiatu.  
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8. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania opinii do 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 8/SP/180). 

 

 Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego  
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 Zarząd polecił Koordynatorowi Ochrony Zdrowia przygotowanie 
poprawek - zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego - do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie polegającego na jego ograniczeniu działalności  
i przedłożenie ich Zarządowi Powiatu.  

 

9. Informacja o zadłużeniu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wystawiona 
przez dłużnika SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie - Agencję 
Windykacyjną - Hades (druk nr 9/SP/180). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją o zadłużeniu SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie wystawiona przez dłużnika SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie - 
Agencję Windykacyjną - Hades.  
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Pismo Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Gryfinie w sprawie oferty sprzedaży 

nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (druk nr 1/WSP/180). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Gryfinie  
w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 5  
w Gryfinie. 
 

2. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie ogłoszenia przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji Społecznej Dzieci i Młodzieży 
(druk nr 2/WSP/180). 

 

Zarząd przyjął informację dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie 
ogłoszenia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji Społecznej 
Dzieci i Młodzieży. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zajęcia stanowiska oraz w sprawie pism Dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
finansowych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem  
przychodni (druk nr 3/WSP/180).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie pism Dyrektora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem 
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przychodni stwierdza, że sprzedaż całej nieruchomości nie wpłynie w sposób 
niekorzystny na funkcjonowanie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 
przesłania pisma w tej sprawie Dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.  

Zarząd podtrzymuje stanowisko, iż środki pozyskane ze sprzedaży całego 
budynku winny być przeznaczone na spłatę zobowiązań publiczno - prawnych 
oraz cywilno -prawnych.  
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 
50/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko Zdrój, 
stanowiącej własność gminy Trzcińsko - Zdrój (druk nr 4/WSP/180). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przyjęcia na mienie 
Powiatu Gryfińskiego działki nr 50/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 
miasta Trzcińsko - Zdrój stanowiącej własność Gminy Trzcińsko - Zdrój. 

Zarząd postanowił wystąpić do Burmistrza Trzcińska - Zdrój z pismem 
informującym, że Zarząd pozytywnie przychylił się do wniosku Burmistrza 
Trzcińska Zdroju, lecz z uwagi na brak środków finansowych zaplanowanych 
na rok 2006 związanych z przekazaniem, faktyczne przejęcie nieruchomości 
może nastąpić dopiero w roku 2007. Zarząd przyjęła projekt pisma - odpowiedzi 
w tej sprawie.  
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
przekazania na rzecz Gminy Mieszkowice części nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 226, położonej w obrębie 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie PZD  
w Gryfinie (druk nr 5/WSP/180). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie przekazania na rzecz Gminy Mieszkowice części 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 226, położonej w obrębie 4 miasta 
Mieszkowice, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się  
w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 
wystosowania pisma do Burmistrza Mieszkowic z propozycją przejęcia całej 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 226 w drodze darowizny na cel 
publiczny.  
 

6. Podjęcie uchwały uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna 
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino - rejon Starego Miasta 2 (druk nr 6/WSP/180). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2? 
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Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie 
C.W. Laguna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2. 
 

7. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat działalności punktu 
informacyjno-konsultacyjnego o narkotykach i narkomanii (druk nr 
7/WSP/180). 

 

Zarząd przyjął informację Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat 
działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego o narkotykach i narkomanii. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wniosku o 
podjęcie negocjacji w przedmiocie obniżenia stawki miesięcznej czynszu 
najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej, złożonego przez Prezesa Sądu 
Rejonowego w Gryfinie (druk nr 8/WSP/180).  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. wniosku o podjęcie negocjacji w przedmiocie obniżenia 
stawki miesięcznej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej, złożonego 
przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie stwierdził, iż ze względów prawnych 
niemożliwe jest podjęcie negocjacji w tej sprawie, zaś koniecznym jest 
pozostawienie stawki czynszu na dotychczasowym poziomie.  

Zarząd przyjął projekt pisma - odpowiedzi w tej sprawie.  
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji projektów w SOS-W 
zgodnie z umową zwartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON  
w ramach programu pn. „Edukacja” oraz upoważnienia Dyrektora SOS-W 
w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
działalności inwestycyjnej powiatu w ramach realizacji umowy (druk nr 
9/WSP/180). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia realizacji projektów w SOS-W 
zgodnie z umową zwartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON w ramach programu pn. „Edukacja” oraz 
upoważnienia Dyrektora SOS-W w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności 
inwestycyjnej powiatu w ramach realizacji umowy? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia realizacji 
projektów w SOS-W zgodnie z umową zwartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a PFRON w ramach programu pn. „Edukacja” oraz upoważnienia Dyrektora 
SOS-W w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
działalności inwestycyjnej powiatu w ramach realizacji umowy. 
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10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki umorzeniowej dla 
środka trwałego - „Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia 
biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk nr 10/WSP/180). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki umorzeniowej dla 
środka trwałego - „Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki 
umorzeniowej dla środka trwałego - „Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na 
pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie”. 

 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 11/WSP/180). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r.? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r. 
 

12. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na nabycie prawa własności budynku i prawa własności wieczystego gruntu 
(druk nr 12/WSP/180). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie prawa własności budynku i prawa własności wieczystego gruntu nieruchomości oznaczonej nr działki 
160 położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynku i prawa 
własności wieczystego gruntu nieruchomości oznaczonej nr działki 160 
położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino. 
 

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

Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu, SIWZ na postępowanie o 
zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej 
oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie (druk  
nr 1/WSP-AN/180).  
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu, SIWZ  
na postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych  
pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-
W w Chojnie. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego dotyczącej finansowania inwestycji pn.: „Wymiana stolarki 
okiennej w DPS w Moryniu” (druk nr 2/WSP-AN/180). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany w planie finansowym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego dotyczącej finansowania inwestycji  
pn.: „Wymiana stolarki okiennej w DPS w Moryniu”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania - zapytania o cenę, 
wartości szacunkowej, SIWZ do postękania pn. „Sukcesywnie dostarczanie 
tonerów” oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do w/w postępowania (druk nr 3/WSP-AN/180). 

 

Zarząd pozytywnie rozparzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania - zapytania o cenę, wartości szacunkowej, SIWZ do postękania pn. 
„Sukcesywnie dostarczanie tonerów”. 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostarczanie tonerów”? 
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 na „Sukcesywne dostarczanie tonerów”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania - zapytania o cenę, 
wartości szacunkowej, SIWZ do postękania pn. Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie” oraz 
podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do w/w 
postępowania (druk nr 4/WSP-AN/180). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania - zapytania o cenę, wartości szacunkowej, SIWZ do postękania pn. 
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Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w 
Nowym Czarnowie”. 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego 
wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”? 
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. „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego dotyczącej finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja 
stropodachu w budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie” oraz 
„Termomodernizacja wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 
Gryfinie” finansowanych z PFOŚ i GW w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/180).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany w planie finansowym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego dotyczącej finansowania inwestycji  
pn. „Termomodernizacja stropodachu w budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie” 
oraz „Termomodernizacja wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 
Gryfinie” finansowanych z PFOŚ i GW w Gryfinie. 
 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości wystąpienia 

zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września 2006 r. (druk 
nr 1/SK/180).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu w sprawie możliwości 
wystąpienia zachwiania płynności finansowej Powiatu na dzień 30 września 2006 
r. i powróci do jej omówienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  
 

2. Pismo dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
finansowego na sierpień 2006 r. (druk nr 2/SK/180). 

 

Zarząd powróci do rozpatrzenia pisma dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w 
sprawie zwiększenia planu finansowego na sierpień 2006 r. na kolejnym 
posiedzeniu.  
 

3. Pismo Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w sprawie przyznania dodatkowych 
środków na sierpień 2006 r. oraz informujące o przekroczeniu planu 
wydatków w sierpniu 2006 r. (druk nr 3/SK/180). 

 

Zarząd powróci do rozpatrzenia pisma dyrektora ZSP w Mieszkowicach  
w sprawie przyznania dodatkowych środków na sierpień 2006 r. oraz 
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informujące o przekroczeniu planu wydatków w sierpniu 2006 r. na kolejnym 
posiedzeniu.  
 

4. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie o zwiększenie środków finansowych na 
wydatki w sierpniu 2006 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (druk nr 
4/SK/180). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie  
o zwiększenie środków finansowych na wydatki w sierpniu 2006 r.  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia o kwotę 6.200 zł.  
 

5. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu 
w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania kredytów (druk nr 
5/SK/180). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu 
w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania kredytów? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch 
członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania 
kredytów. 
 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Podjecie uchwał w sprawie: 

a. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. „Sportowo 
- rekreacyjna impreza o charakterze transgranicznym”, 

b. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. 
„Zorganizowanie biegów przełajowych o zasięgu powiatowym lub 
większym”, 

c. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. 
„Zorganizowanie imprezy promującej żywność ekologiczną”, 

d. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. 
„Popularyzacja wiedzy na temat historii powiatu gryfińskiego poprzez 
org. wędrówki historycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej ”, 
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e. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. 
„Organizacja imprezy promującej produkty regionalne (w tym 
wydawnictwo)” (druk nr 1/SE/180). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. „Sportowo 
- rekreacyjna impreza o charakterze transgranicznym”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego - zadanie pn. „Sportowo - rekreacyjna impreza  
o charakterze transgranicznym”. 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie  
pn. „Zorganizowanie biegów przełajowych o zasięgu powiatowym lub większym” ? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego - zadanie pn. „Zorganizowanie biegów przełajowych  
o zasięgu powiatowym lub większym”. 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie  
pn. „Zorganizowanie imprezy promującej żywność ekologiczną”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego - zadanie pn. „Zorganizowanie imprezy promującej 
żywność ekologiczną”. 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
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z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie  
pn. „Popularyzacja wiedzy na temat historii powiatu gryfińskiego poprzez org. wędrówki historycznej dla dzieci  
i młodzieży szkolnej ”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego - zadanie pn. „Popularyzacja wiedzy na temat historii 
powiatu gryfińskiego poprzez org. wędrówki historycznej dla dzieci i młodzieży 
szkolnej ”. 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 
złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - zadanie pn. 
„Organizacja imprezy promującej produkty regionalne (w tym wydawnictwo)”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego w zakresie współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego - zadanie pn. „Organizacja imprezy promującej produkty 
regionalne (w tym wydawnictwo)”. 
 
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007 w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 1/180). 

 

Zarząd zapoznał się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego 
2006/2007 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński.  
 

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 __________________ 


