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Protokół nr 183/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 września 2006 r. w godzinach od 1200 do 1330 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 przyjął jednogłośnie protokoły Nr 181/II/2006 z 6 września 2006 r. oraz Nr 182/II/2006 

z 11 września 2006 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).  
 

II. PION STAROSTY.  
1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat pisma Dyrektora SPZOZ 

Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie zaprzestania działalności poradni 
ginekologiczno - położniczych w Widuchowej i w Chojnie w raz z projektem 
odpowiedzi (druk nr 1/SP/183).  

 

 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat 
pisma Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie zaprzestania 
działalności poradni ginekologiczno - położniczych oraz chirurgicznych  
w Widuchowej i w Chojnie. Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął 
projekt pisma w tej sprawie do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie.  

 

2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat pisma Dyrektora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
wyceny przez biegłego rzeczoznawcę sprzętu medycznego wraz z projektem 
odpowiedzi (druk nr 2/SP/183). 

 

  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia  
na temat pisma Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od wyceny przez biegłego rzeczoznawcę sprzętu 
medycznego. 
  Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął projekt pisma w tej sprawie 
do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie (druk nr 3/SP/183).  

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy  
w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie i postanowił 
przesłać go do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu uzyskania opinii  
w sprawie w/w uchwały. 
 

4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągniecie pożyczki uzupełniającej do Skarbu Państwa na spłatę 
składek ZUS (druk nr 4/SP/183). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki uzupełniającej 
do Skarbu Państwa na spłatę składek ZUS.  

Zarząd uznał, iż wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki uzupełniającej 
do Skarbu Państwa na spłatę składek ZUS nie należy do kompetencji Zarządu 
Powiatu.  

Zarząd uznał, że właściwym organem do wyrażenia zgody w tej sprawy jest 
Rada Społeczna przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zarząd zobowiązał 
Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania pisma w tej sprawie  
i przesłania go do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 

III. PION WICESTAROSTY.  
1. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dotyczące pisma 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z 31 sierpnia 2006 r. dotyczące uwag po kontroli 
przedstawiciela Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie  
w wytypowanych jednostkach służby zdrowia sposobu przechowywania, 
konserwacji oraz rotacji rezerw państwowych wyrobów medycznych (druk 
nr 1/WSP/183). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego dotyczące pisma Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z 31 sierpnia 2006 r. dotyczące 
uwag po kontroli przedstawiciela Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie 
w wytypowanych jednostkach służby zdrowia sposobu przechowywania, 
konserwacji oraz rotacji rezerw państwowych wyrobów medycznych. 
 

2. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zajętego przez Zarząd Spółki PEC stanowiska dot. odroczenia zapłaty za 
nabywaną nieruchomość oznaczoną nr działki 160 położoną w obrębie 
ewidencyjnym 3, miasta Gryfino do końca pierwszego kwartału 2007 r. (druk 
nr 2/WSP/183). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zajętego przez Zarząd Spółki PEC stanowiska dot. 
odroczenia zapłaty za nabywaną nieruchomość oznaczoną nr działki 160 
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położoną w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino do końca pierwszego 
kwartału 2007 r. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 
3/WSP/183). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie 
wydatków DPS- ów Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 4/WSP/183). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w 
sprawie zwiększenia w planie wydatków DPS- ów Powiatu Gryfińskiego na rok 
2006. 
 

5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków 
DPS- ów Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 5/WSP/183). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zmiany w planie wydatków DPS- ów Powiatu Gryfińskiego na rok 
2006. 
 

6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zmian w planie budżetu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2006 rok (druk nr 6/WSP/183). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie zmiany w planie wydatków DPS- ów Powiatu Gryfińskiego na rok 
2006. 
 

7. Przyjęcie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na 
temat braków formalnych we wniosku Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie, dotyczącego wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
zabudowanej budynkiem Szpitala Powiatowego (druk nr 7/WSP/183).  

 

Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami na temat braków formalnych we wniosku Dyrektora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie, dotyczącego wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala Powiatowego. 
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Zarząd przyjął projekt pisma w tej sprawie, które zostanie przesłane 
Dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wyboru 
oferty na konserwację, regenerację podręcznego sprzętu gaśniczego, 
hydrantów wew. oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży w budynkach 
administrowanych przez Starostwo Powiatowe Gryfinie (druk nr 
8/WSP/183). 

 

Zarząd na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
dokonał wyboru oferty na konserwację, regenerację podręcznego sprzętu 
gaśniczego, hydrantów wew. oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży  
w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe Gryfinie. 

W wyniku postępowania o zamówienie publicznych najkorzystniejsza ofertę 
przedstawił Zakład Ślusarski. Naprawy i konserwacja Sprzętu 
przeciwpożarowego „DARES” S.C. z Wełtynia.  
 

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

pisma Dyrektora ZSP Nr 1 Gryfinie w sprawie zwiększenia godzin 
ponadwymiarowych (druk nr 1/WSP-AN/183). 

 

  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia godzin 
ponadwymiarowych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Gryfinie z powodu trudnej sytuacji kadrowej.  
 

2. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie kosztów zimowego utrzymania 
dróg w 2006 r. oraz wykazu zobowiązań na dzień 03.09.2006 r. (druk  
nr 2/WSP-AN/183). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie 
kosztów zimowego utrzymania dróg w 2006 r. oraz wykazu zobowiązań na dzień 
03.09.2006 r. 
 

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

Porozumienia o współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: 
Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim oraz Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko - Zdrój w RP  
a Powiatem Uckermark, Powiatem Barnim oraz Zawiązkiem Komunalnym 
Pomerania RFN (druk nr 1/SE/183). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ratyfikacji 
Porozumienia o współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach 
Odry” pomiędzy Powiatem Gryfińskim oraz Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko - Zdrój w RP a Powiatem Uckermark, 
Powiatem Barnim oraz Zawiązkiem Komunalnym Pomerania RFN? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ratyfikacji Porozumienia o współpracy w ramach polsko - 
niemieckiego projektu: Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim oraz Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko - 
Zdrój w RP a Powiatem Uckermark, Powiatem Barnim oraz Zawiązkiem 
Komunalnym Pomerania RFN. 
 
 

VI. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.  
 

 Wicestarosta Józef Ruciński poinformował, że bezpośrednio przed 
posiedzeniem Zarządu Powiatu odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu 
z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnikami 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie będącymi dysponentami środków 
budżetowych.  
 Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji finansowej Powiatu Gryfińskiego 
powstałej z powodu niewykonania dochodów. 
 Zarząd uznał, iż w związku z trudną sytuacją finansową Powiatu 
Gryfińskiego należy dokonać blokowania wydatków budżetowych  
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pozostających  
w czwartym kwartale 2006 r.  
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych 
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w roku 2006? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie blokowania planowanych 
wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego 
w roku 2006 
 Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu Gryfińskiego do określenia wraz 
kierownikami jednostek organizacyjnych będącymi dysponentami środków 
budżetowych, wysokości oraz zakresu blokowania wydatków budżetowych.  
 

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 __________________ 


