
Protokół nr 9/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 stycznia 2007 r. od 815 do 1530 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 7/III/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r. oraz  

Nr 8/III/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. (Za - 4 osoby, Przeciw - 0 osób, Wstrzymało się - 0 
osób). 

 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu Nr 7/III/2007 w dniu 10 stycznia 2007 r. został rozpatrzony pozytywnie 
wniosek o umorzenie należności 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. W związku z tym, że do dnia 30 grudnia 2006 r. 
należność ta została uregulowana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, 
zachodzi potrzeba anulowania decyzji podjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
Nr 7/III/2007 w dniu 10 stycznia 2007 r. 

Zarząd w drodze głosowania jednogłośnie anulował decyzję podjętą  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nr 7/III/2007 w dniu 10 stycznia 2007 r.  
w sprawie umorzenia należności 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. 
 

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 
zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów 
i utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin i miast wchodzących w skład 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/9). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania dróg 
powiatowych na terenie gmin i miast wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  
w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin i miast 
wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji 
Rady (druk nr 2/9). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (druk 
nr 3/9). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia  
z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 4/9). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji przedmiotowej dla 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie. 
 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 5/9). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
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 2007. 

 

6. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wypracowania stanowiska dot. 
harmonogramu działań mającego na celu złożenie wniosku o pożyczkę  
z budżetu państwa na obsługę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie-w likwidacji 
(druk nr 6/9). 

 



 3

Zarząd omówił wniosek Skarbnika Powiatu w/s wypracowania stanowiska 
dot. harmonogramu działań mającego na celu złożenie wniosku o pożyczkę  
z budżetu państwa na obsługę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie-w likwidacji. 

Harmonogram działań obejmujący plan przedsięwzięć naprawczych 
mający na celu złożenie wniosku o pożyczkę z budżetu państwa na obsługę 
zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie-w likwidacji powinien obejmować następujące 
działania: 

1. zmiany organizacyjne powiatowej administracji samorządowej  
na terenie powiatu gryfińskiego (od 1 stycznia 2007 r.), 

2. zmniejszenie liczby zastępców Starosty Gryfińskiego (od 1 stycznia 2007 r.),  
3. zmniejszenie wynagrodzenia kierownictwa Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie + koszty obsługi stanowiska (od 1 stycznia 2007 r.), 
4. zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

polegające na łączeniu wydziałów czego efektem będzie zmniejszenie 
zatrudnienia (od 1 marca 2007 r. do 1 czerwca 2007 r.), 

5. zmiana Statutu Powiatu Gryfińskiego mającego na celu w przyszłości 
zmniejszenie liczby członków Zarządu Powiatu, 

6. zmniejszenie zatrudnienia wynikające z odjeść na emeryturę, 
7. wprowadzenie procedur zarządzania ISO oraz zmniejszenie środków  

na szkolenia pracownicze (od 1 stycznia 2008 r.), 
8. likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg i utworzenie Wydziału 

Drogownictwa Starostwie powiatowym w Gryfinie (od 1 lipca 2007 r.), 
9. obniżenie kosztów utrzymania placówek oświatowych poprzez łączenie 

placówek oświatowych i przekazywanie zadań w zakresie oświaty gminom,  
10. obnieżenie kosztów funkcjonowania w zakresie pomocy społecznej poprzez 

przenoszenie (relokację) placówek pomocy społecznej oraz przekazywanie 
zadań z zakresu opieki społecznej organizacjom pozarządowym, 

11.  przniesienie Domu Dziecka w Binowie do SOS-W w Chojnie (od 1 września 
2007 r. ), 

12.  utworzenie jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą 
administracyjno-ekonomiczną placówek oświatowo-opiekuńczych powiatu 
gryfińskiego, 

13. utworzenie jednego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (od roku 
szkolnego 2008/2009), 

14. obniżenie kosztów funkcjonowania pomocy społecznej poprzez zwiększenie 
liczby rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, 

15.  obniżenie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 
16.  niezwiększanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz 

dochodzenie do standardów w domach pomocy społecznej, 
17. likwidacja SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i przekształcenie  

go w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (od 30 marca 2007), 
18.  konsolidacja długu SPZZOZ w Gryfinie. 
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7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres 
przekraczający 3 lata (druk nr 7/9). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
na okres przekraczający 3 lata? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekty uchwał Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
rozłożenia na raty ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (druk 
nr 8/9). 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za negatywnym rozpatrzeniem wniosku i nierozkładaniem na raty 
ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej? 
Za - 1 osoba, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 3 osoby 
 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie rozłożenia na raty ceny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie podpisania aneksów do porozumień w sprawie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej poprzez Miejską Bibliotekę Publiczna  
w Chojnie, Bibliotekę Publiczną w Gryfinie oraz wykonywania zadań  
o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie (druk nr 9/9). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie podpisania aneksów do porozumień  
w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej poprzez Miejską 
Bibliotekę Publiczna w Chojnie, Bibliotekę Publiczną w Gryfinie oraz 
wykonywania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej 
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia (technik informatyk)  
w I Technikum Zawodowym wchodzącym w skład ZSP Nr 1 w Chojnie (druk 
nr 10/9). 

 

Zarząd przełożył podjęcie decyzji dotyczącej wniosku Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia nowego kierunku 
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kształcenia (technik informatyk) w I Technikum Zawodowym wchodzącym  
w skład ZSP Nr 1 w Chojnie do czasu uzyskania informacji od dyrektorów szkół 
na temat naboru na rok szkolny 2007/2008.  
 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
regulaminu organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie 
podpisania umowy na świadczenie stałej obsługi konserwacyjnej systemów 
telekomunikacyjnych i systemów antywłamaniowych z firmą Usługi 
Projektowo - Montażowe inż. Ryszard Cieszyński (druk nr 11/9). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Spraw Obywatelskich w sprawie podpisania umowy na świadczenie stałej 
obsługi konserwacyjnej systemów telekomunikacyjnych i systemów 
antywłamaniowych z firmą Usługi Projektowo - Montażowe inż. Ryszard 
Cieszyński. 
 

13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w sprawie przekazania 
przyznanych w roku 2006 środków finansowych na doskonalenie nauczycieli 
(druk nr 12/9). 

 

W związku z brakiem środków finansowych Zarząd uznał wniosek 
Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w sprawie przekazania przyznanych w roku 
2006 środków finansowych na doskonalenie nauczycieli za bezprzedmiotowy.  
 

14. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w sprawie przekazania środków 
finansowych na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w ZSP Nr 1 w Gryfinie  
za rok 2006 (druk nr 13/9). 

 

W związku z brakiem środków finansowych Zarząd uznał wniosek 
Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w sprawie przekazania środków finansowych  
na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w ZSP Nr 1 w Gryfinie za rok 2006,  
za bezprzedmiotowy. 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia regulaminu rozdziału środków finansowych na fundusz 
zdrowotny dla nauczycieli.  
 
 
 



 6

15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

Wicestarosta Jerzy Miler poinformował, że Dom Dziecka w Binowie 
poinformował o piśmie z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  
w Gryfinie, która zaleca jak najszybsze dokonanie remontu kuchni.  
Zarząd zobowiązał dyrektora Domu Dziecka w Binowie do wystosowania pisma 
do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia wykonania zaleceń na termin późniejszy w związku  
z planowaną relokacją Domu Dziecka w Binowie do SOS-W w Chojnie.  
 

Wicestarosta Jerzy Miler poinformował, że zakupione przez Dom Dziecka  
w Binowie meble mające być wyposażeniem relokowanego Domu Dziecka  
do SOS-W w Chojnie będą przechowywane w budynkach gospodarczych na 
terenie SOS-W w Chojnie.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokolant Marcin Wegner__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 


