
Protokół nr 7/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 stycznia 2007 r. od 800 do 1515 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 – Przewodniczący Zarządu  

– Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(lista obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - załącznik nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokoły Nr 5/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz 6/III/2007  

z dnia 4 stycznia 2007 r. (za- 4 osoby, przeciw - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób)  
 

1. Zatwierdzenie protokołu z postępowania pn. „Wykonanie robót remontowo - 
adaptacyjnych dla Powiatowego centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Gryfinie w Budynku Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie (druk nr 1/7). 

 

Zarząd zatwierdził protokół z postępowania pn. „Wykonanie robót 
remontowo - adaptacyjnych dla Powiatowego centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gryfinie w Budynku Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych do ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego  
na wyłonienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 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- I etap”.  

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium Wykonalności  
do realizacji inwestycji 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- I etap”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zawarcia 
porozumienia dot. dostawy energii cieplnej na potrzeby ZSP Nr 1 w Chojnie  
(druk nr 2/7). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s zawarcia porozumienia dot. dostawy energii cieplnej na 
potrzeby ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s 
przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Mieszkowice 
nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego pozostającej w 
trwałym zarządzie ZSP w Mieszkowicach (druk nr 3/7). 
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Zarząd omówił wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Mieszkowice nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
pozostającej w trwałym zarządzie ZSP w Mieszkowicach. 

Zarząd stwierdził, że w związku z przekazaniem w/w nieruchomości  
w użyczenie na 8 lat zainteresowanej gminie oraz równoległym prowadzeniu 
prac w celu przekazania prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Mieszkowicach Gminie Mieszkowice, wniosek Burmistrza Mieszkowic o 
nieodpłatne przekazanie nieruchomości jest na obecnym etapie bezzasadny.  
 

4. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. pisma 
Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój w sprawie realizacji umowy darowizny 
nieruchomości oraz określenie sposobu dalszego postępowania w 
przedmiotowej sprawie (druk nr 4/7). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. pisma Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój w sprawie 
realizacji umowy darowizny nieruchomości oraz określenie sposobu dalszego 
postępowania w przedmiotowej sprawie. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do 
przedstawienia opinii prawnej w sprawie realizacji art. 13 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami w świetle zawartego porozumienia z gminą Trzcińsko - Zdrój 
oraz aktu notarialnego przekazującego daną nieruchomość, a także 
rzeczywistego sposobu wykorzystania nieruchomości. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
zajęcia stanowiska o umorzenie zaległości Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej z tytułu kosztów w udziale proporcjonalnym do zajmowanej 
powierzchni, wg. stawki ryczałtowej ustalonej na podstawie poniesionych 
kosztów za media w roku poprzednim oraz odstąpienia od naliczania 
ustawowych odsetek za okres od 01.09.2006 do 31.12.2006 r. (druk nr 5/7).  

 

Zarząd omówił wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie umorzenia zaległości Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej z tytułu kosztów w udziale proporcjonalnym do zajmowanej 
powierzchni, wg. stawki ryczałtowej ustalonej na podstawie poniesionych 
kosztów za media w roku poprzednim oraz odstąpienia od naliczania 
ustawowych odsetek za okres od 01.09.2006 do 31.12.2006 r.  

Zarząd umorzył zaległości Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z tytułu 
kosztów w udziale proporcjonalnym do zajmowanej powierzchni, wg. stawki 
ryczałtowej ustalonej na podstawie poniesionych kosztów za media w roku 
poprzednim oraz odstąpił od naliczania ustawowych odsetek za okres od 
01.09.2006 do 31.12.2006 r. 

Zarząd zobowiązał ponadto Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami do ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na 
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wyłonienie rzeczoznawcy na dokonanie wyceny nieruchomości zabudowanej 
budynkiem Domu Dziecka w Binowie.  
 

6. Informacja Skarbnika Powiatu dot. stanowiska Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie n/t podatku VAT od opłat za użytkowanie 
wieczyste (druk nr 6/7).  

 

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu dot. stanowiska 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie n/t podatku VAT od opłat  
za użytkowanie wieczyste. 

Zarząd zobowiązał do stosowania postanowienia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który w składzie 7 sędziów stwierdził, że nie nalicza się oraz 
nieodprowadza podatku VAT do umów wieczystego użytkowania zawartych 
przed 01.05.2004 r.  
 

7. Informacja na temat zaciągnięcia zobowiązań powyżej planu wydatków  
w okresie od początku roku do 30 września 2006 r. (druk nr 7/7). 

 

Zarząd zapoznał się informacją na temat zaciągnięcia zobowiązań powyżej 
planu wydatków w okresie od początku roku do 30 września 2006 r. 

Zarząd powróci do rozpatrzenia w/w informacji po uzyskaniu protokołów 
kontroli, która została zlecona przez Zarząd i przeprowadzona przez Kontrolera 
Wewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Powiatowym Zarządzie Dróg  
w Gryfinie.  
 

W godzinach od 1000 do 1200 Zarząd odbył spotkanie z dyrektorami szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz kierownikami jednostek oświatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego.  
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulicami 
Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego w granicach 
działek nr 143, 157 i 158 obrębu 3 w Gryfinie (druk nr 8/7). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulicami Grunwaldzką, 
Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego w granicach działek nr 143, 157 i 158 obrębu 3 w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława 
Chrobrego w granicach działek nr 143, 157 i 158 obrębu 3 w Gryfinie. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 
9/7). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gryfinie na 2007 r.? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych do przygotowania informacji na temat wartości zadania odnoszącej 
się do wymiany stolarki okiennej oraz wykonania elewacji - na podstawie 
kosztorysów inwestorskich - w inwestycji 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- I etap”.  
 

10. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zobowiązania Zarządu Powiatu w Gryfinie do powoływania komisji 
doraźnych w celu przeprowadzania kontroli okresowych i oceny działalności 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Gryfiński jest organem założycielskim (druk nr 10/7). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zobowiązania Zarządu Powiatu w Gryfinie do powoływania komisji doraźnych  
w celu przeprowadzania kontroli okresowych i oceny działalności samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest 
organem założycielskim. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za odrzuceniem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Gryfinie do powoływania komisji doraźnych w celu przeprowadzania 
kontroli okresowych i oceny działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Gryfiński jest organem założycielskim? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd odrzucił jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Gryfinie do powoływania komisji 
doraźnych w celu przeprowadzania kontroli okresowych i oceny działalności 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Gryfiński jest organem założycielskim. 
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11. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o pozytywnym 
zaopiniowaniu 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 
11/7). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego 
informującym o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w 
Gryfinie w sprawie połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie. 
 

12. Pismo Nordea Bank Polska S.A. w sprawie wypracowania sposobu 
uregulowania zadłużenia SPZZOZ względem Nordea Bank Polska S.A. (druk 
nr 12/7). 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Nordea Bank Polska S.A. w sprawie 
wypracowania sposobu uregulowania zadłużenia SPZZOZ względem Nordea 
Bank Polska S.A. 

Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie Pana Andrzeja 
Bandurowskiego do przygotowania projektu pisma będącego odpowiedzią na 
Pismo Nordea Bank Polska S.A.  

Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie Pana Andrzeja 
Bandurowskiego do przygotowania projektu pism do spółek Magellan oraz 
Jatex-Finanse, będących wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie informującego o 
gotowości spłaty należności względem w/w spółek.  
  

13. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie propozycji 
wydatkowania dotacji przedmiotowej przyznanej SPZZOZ w Likwidacji w 
Gryfinie na rok 2007 (druk nr 13/7). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w 
sprawie propozycji wydatkowania dotacji przedmiotowej przyznanej SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie na rok 2007. 

Zarząd postanowił przyjąć przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu  
w tej sprawie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
 

14. Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski 
− Informacja Dyrektora DPS w Moryniu o rozwiązaniu umowy o pracę  

z 2 pracownikami w/w domu pomocy społecznej (druk nr 14a/7). 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora DPS w Moryniu o rozwiązaniu 
umowy o pracę z 2 pracownikami w/w domu pomocy społecznej. 
 

− Pismo Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie na temat propozycji i uwag 
mających na celu przyspieszenie zakończenia procesu 
restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
14b/7). 
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Zarząd zapoznał się z pismem Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie na temat 
propozycji i uwag mających na celu przyspieszenie zakończenia procesu 
restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

− Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg informujące o 
przekroczeniu planu finansowego jednostki (druk nr 14c/7).  

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
informujące o przekroczeniu planu finansowego jednostki. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat stanu rachunków budżetu 
Powiatu na dzień 09.01.2007 r.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokolant Marcin Wegner__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 


