
Protokół nr 14/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 06 lutego 2007 r. od 800 do 1020 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 – Członek Zarządu  

– Jerzy Miler. 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). 
 
1. Informacja Geodety Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 

składania wniosków do planu funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym  
i kartograficznym w 2007 roku (druk nr 1/14). 
 
Zarząd zapoznał się z informacją Geodety Województwa 

Zachodniopomorskiego i zobowiązał Geodetę Powiatowego Grzegorza Downara 
do przygotowania pism do gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego  
z prośbą o udzielenie informacji o funkcjonujących i przewidywanych do 
utworzenia w najbliższym czasie systemach zawierających informacje 
przestrzenne z obszarów gminy.  
 
2. Pismo do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi  

na Dyrektora PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach. (druk nr 2/14). 
 

Zarząd zapoznał się pismem w sprawie skargi na Dyrektora PZD w Gryfinie  
z siedzibą w Baniach. Po rozpatrzeniu skargi przez Komisję Gospodarki trafi ona 
pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
3. Wykaz zobowiązań SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie wobec 

dostawców usług i towarów przygotowany przez  Dyrektora tej placówki 
(druk nr 3/14). 
 
Zarząd zapoznał się z informacją byłego Dyrektora SPZOZ Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie Pana Jerzego Gromowskiego zawierającą wykaz 
zobowiązań szpitala wobec dostawców towarów i usług na dzień 31.12.2006 r. 

 
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru podmiotu  

do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2006 rok  
w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których 
powiat gryfiński jest organem założycielskim oraz wyznaczenia dwóch 
członków Zarządu do podpisania umowy (druk nr 4/14). 

 
Po dyskusji Zarząd Powiatu uznał, że oferta Kancelarii Audytorskiej „BUR” 

Sp. z o.o. w Szczecinie zawiera referencje, które zostały wzięte pod uwagę przy 
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ocenie profesjonalizmu danej firmy a także podała najniższą ofertę cenową  
tj. 14.884 zł. brutto. Do podpisania umowy Zarząd wyznaczył Jerzego Milera 
oraz Macieja Racinowskiego. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2006 rok w samodzielnych publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim oraz wyznaczenia dwóch członków Zarządu 
do podpisania umowy? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru podmiotu  
do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2006 rok  
w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat 
gryfiński jest organem założycielskim oraz wyznaczenia dwóch członków 
Zarządu do podpisania umowy. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z  dnia 10 listopada 2004r.  
w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszy nagród dla 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia 
Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/14). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z  dnia 10 listopada 2004r. w sprawie przyznawania nagród  
ze specjalnego funduszy nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu 
przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego?  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z  dnia  
10 listopada 2004r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszy 
nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia 
Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego. 
 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o 
wydanie opinii ws. powierzenia stanowiska wicedyrektora ds.dydaktycznych  
w ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 6/14). 

 
Zarząd jednogłośnie wydał pozytywną opinię ws. powierzenia stanowiska 

wicedyrektora ds. dydaktycznych w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie Pani Edycie Daszkiewicz. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

ws. założenia nowych szkół dla dorosłych, które wejdą  w skład ZSP Nr 1  
w Chojnie (druk nr 7/14). 
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Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie rozpatrzenie wniosku w sprawie 

utworzenia utworzenie nowych szkół dla dorosłych, które wejdą w skład ZSP Nr 
1 w Chojnie tj.: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

ws. utworzenia nowych kierunków kształcenia w Technikum Zawodowym  
w Chojnie oraz ZSZ w Chojnie – szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół 
Ponagimnazjalnych nr 2 w Chojnie  (druk nr 8/14).  

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie nowego kierunku 

kształcenia (technik informatyk) w Technikum Zawodowym w Chojnie oraz 
nowego zawodu (cieśla) w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chojnie. W/w szkoły 
wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

ws. wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia (technik 
informatyk) w I Technikum Zawodowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 9/14). 

 
Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie rozpatrzenie wniosku w sprawie 

utworzenia nowego kierunku kształcenia (technik informatyk) w I Technikum 
Zawodowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w sprawie przyznania indywidualnego toku nauczania dla W. Pluskoty (druk 
nr 10/14). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na indywidualne nauczanie Władysława 

Pluskoty. 
 

11. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia: 
− Trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
− Wartości szacunkowej, 
− Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
inwestycją polegającą na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
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murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym  
w Chojnie - I etap” (druk nr 11/14). 

 
 Zarząd zatwierdził na wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych tryb postępowania - przetarg nieograniczony, wartość szacunkową 
oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej  
w złotych równowartość kwoty 60 000 euro  w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie zespołu budynków, zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno -Wychowawczym w Chojnie - I etap. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
inwestycją polegającą na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Chojnie - I etap”?  
 
Za - 3 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. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie zespołu budynków, zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno -Wychowawczym w Chojnie - I etap”  
 
12. Pismo p.o. Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie termomodernizacji 

budynków znajdujących się na posesji szkoły (druk nr 12/14). 
 

Zarząd zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
do przygotowania na kolejne posiedzenie wniosku do pisma p.o. Dyrektora ZSP 
Nr 2 w Chojnie Pani Barbary Nażewnik w sprawie termomodernizacji budynków 
znajdujących się na terenie szkoły. 
 
13. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego ws. przeprowadzenia kontroli 

merytorycznej sprawozdań oraz stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych (druk nr 13/14). 

 
Zarząd zobowiązał Kontrolera Wewnętrznego Starostwa Powiatowego  

do przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia kontroli merytorycznej 
sprawozdań za okres od początku roku do 31 października 2006 r. oraz 
sporządzenia zgodnie z wymogami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
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dyscypliny finansów publicznych, projektu zawiadomienia do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
przez byłego Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie Panią Małgorzatę Ryss. 
 
14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 14/14). 
 

Zarząd omówił uchwałę w sprawie zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2007 (druk nr 15/14). 

 
Zarząd omówił uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na rok 2007 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 

Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2007 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007? 

Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 

 
16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2006 

udzielonych na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
Nr XXXVII/457/2006  (druk nr 16/14). 

 
Zarząd przyjął sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg 

za rok 2006 udzielonych na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
Nr XXXVII/457/2006. W/w sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie 
Powiatu na najbliższej sesji. 
 
17. Wniosek sołectwa Żórawki ws. naprawy drogi powiatowej nr 1369Z (druk  

nr 17/14). 
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Zarząd zapoznał się w wnioskiem sołectwa Żórawki ws. naprawy drogi 
powiatowej nr 1369Z i zobowiązał Dyrektora PZD Pana Ryszarda Dzioka  
do rozpoznania stanu w/w drogi i przedstawienia jej oceny oraz zakresu 
remontu, jaki należałoby wykonać na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

ws. przedłużenia umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy  
ul. Szczecińskiej 21 oraz zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie 
czynszu najmu (druk nr 18/14). 

 
Zarząd wystąpił z wnioskiem do firmy „Brokers” Romana Grzywacza  

o przedłużenia umowy najmu do 31.10. 2007 r. oraz o wprowadzenie  
do umowy zapisu umożliwiającego jej rozwiązanie za 2 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia a także o określenie terminu, w jakim należałoby zgłosić chęć 
ewentualnego dalszego przedłużenia umowy. Zabezpieczenie środków 
finansowych na opłacenie czynszu najmu w okresie od 01.04.2007 r.  
do 31.10.2007 r. nastąpi po otrzymaniu odpowiedzi na w/w pismo. 

 
19. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 19/14). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. 

  
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. wyrażenia 

zgody na wykonanie wycinki drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 133 o pow. 1,2707ha, 
położonej w obrębie 3 Moryń, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, 
będącej w użyczeniu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego (druk nr 20/14). 

 
 Zarząd wyraził zgodę na wykonanie wycinki drzewa rosnącego  
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 
133 o pow. 1,2707ha, położonej w obrębie 3 Moryń, stanowiące własność Powiatu 
Gryfińskiego, będącej w użyczeniu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego po dopełnieniu wszelkich niezbędnych 
formalności w tym zakresie, a w szczególności po uzyskaniu decyzji Burmistrza 
Morynia. 
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21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. Powołania Zespołu  

do prowadzenia rozmów z Gminą Gryfino w sprawie przekazania zadania 
własnego powiatu z zakresu edukacji publicznej (druk nr 21/14). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie Powołania 
Zespołu do prowadzenia rozmów z Gminą Gryfino w sprawie przekazania zadania własnego powiatu  
z zakresu edukacji publicznej?  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie Powołania Zespołu  
do prowadzenia rozmów z Gminą Gryfino w sprawie przekazania zadania 
własnego powiatu z zakresu edukacji publicznej. 
 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 
 
 


