
Protokół nr 19/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 5 marca 2007 r. w godz. od 900 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 ze zmianami. Dodano druki:  
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
dot. oddalenia protestu Wykonawcy firmy Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe  „PROGRES” Spółka z o.o. w Chojnie (druk nr 21/19)  
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. upoważnienia Skarbnika Powiatu do 
składania oświadczeń związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
tj. dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz podpisywania 
dokumentów finansowych związanych z likwidacją PZD w Gryfinie (druk nr 22/19) 
- porządek obrad stanowi załącznik nr 2. 
 

3. Protokół Nr 16/III/2007 z dn. 15 i 19 lutego, Nr 17/III/2007 z dn. 21 lutego oraz  
Nr 18/III/2007 z dn. 26 lutego zostały przyjęte jednogłośnie. 

 
1. Kontrola stanu realizacji wniosku o zaciągnięcie pożyczki z budżetu 

państwa.  
 

  Zarząd omówił stan realizacji wniosku o zaciągnięcie pożyczki z budżetu 
państwa. Zarząd określił, które z podjętych uchwał zarówno Rady Powiatu jak  
i Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz które projekty uchwał Rady Powiatu  
i Zarządu Powiatu w Gryfinie będą stanowiły załączniki do projektu uchwały 
odnośnie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie opinii  
i do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie raportu  w związku  
z postępowaniem naprawczym wynikającym z wdrożenia reformy finansów 
publicznych Powiatu Gryfińskiego. Zarząd zobowiązał do przygotowania w/w 
projektu uchwały wraz załącznikami Sekretarza Powiatu oraz Główną Księgowa 
Starostwa Powiatowego. 
  
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2006 r. SPZOZ 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
(druk nr 1/19). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za rok 
2006? 
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Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za rok 2006. 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rafał Mucha. 
 
3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. przyjęcia projektu pisma 

do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ws. przyznania dotacji celowej 
dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 2/19). 

 
 Zarząd zapoznał się z projektem pisma ws. przyznania dotacji 
celowej dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie i uznał,  
że wystąpienie w tej sprawie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
powinno zostać skierowane samodzielnie przez p.o. Dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie ze względu na stan finansów powiatu, który nie 
jest w stanie na ten moment udzielić dotacji szpitalowi.  
 
4. Informacja ws. zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora SPZOZ 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
(druk nr 3/19). 

 
 Zarząd przyjął bez zastrzeżeń informację ws. zmiany wynagrodzenia 
miesięcznego Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie a Starosta Gryfiński podpisał aneks  
do umowy o pracę dla Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 
 
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnie 

ws. odbywania krajowych przejazdów w podróży służbowej 
zamiejscowej prywatnym samochodem (druk nr 4/19). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Chojnie ws. odbywania krajowych przejazdów w podróży 
służbowej zamiejscowej prywatnym samochodem i uznał, że istnieje 
możliwość zwrotu kosztów podróży prywatnym samochodem w ramach 
budżetu placówki zgodnie z wielkością stawek zawartych w Zarządzeniu  
Nr 21/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 29.03.2006 w sprawie zmiany 
Zarządzenia Nr 53/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 17.08.2005 r.  
w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. 
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6. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie zawierające wyjaśnienie dot. skargi 

złożonej przez Rodzinę Zastępczą (druk nr 5/19). 
 
 Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie zawierającym wyjaśnienie dot. skargi złożonej 
przez Rodzinę Zastępczą.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa zawierający propozycję podziału środków finansowych 
PFOŚ i GW w 2007 r. na zadanie „Edukacja ekologiczna oraz 
propagowanie działań proekologicznych - Powiatowe jednostki 
organizacyjne” (druk nr 6/19). 

 
Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję podziału środków 

finansowych PFOŚ i GW w 2007 r. na zadanie „Edukacja ekologiczna oraz 
propagowanie działań proekologicznych - Powiatowe jednostki 
organizacyjne”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zatwierdzenia protokołu unieważniającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn. „Wykonanie dokumentów projektowo-
kosztorysowych na docieplenie przegród zewnętrznych budynku  
i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz na docieplenie ścian 
zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji - termomodernizacja 
jednostki powiatowej Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 7/19). 

 
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół unieważniający 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn. „Wykonanie dokumentów projektowo-
kosztorysowych na docieplenie przegród zewnętrznych budynku  
i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz na docieplenie ścian 
zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji - termomodernizacja 
jednostki powiatowej Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. określenia programu funkcjonalno-użytkowego  
w związku z planowanymi zmianami zakresu inwestycji  
pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na lokal administracyjny” (druk nr 8/19). 
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 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. określenia programu 
funkcjonalno-użytkowego w związku z planowanymi zmianami zakresu 
inwestycji pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części 
budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na lokal administracyjny  
i jednogłośnie postanowił o wyborze wariantu I, który został 
zmodyfikowany i obejmować będzie remont całego parteru budynku 
internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie bez bocznego dodatkowego wejścia B 
do budynku. 
  
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zlecenia firmie Biuro Projektowe Karol Krzątała 
wykonania aneksu do projektu budowlanego na „Przebudowę oraz 
zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w 
Gryfinie na lokal administracyjno-biurowy” (druk nr 9/19). 

 
 Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i wyraził zgodę na zlecenie 
firmie Biuro Projektowe Karol Krzątała wykonania aneksu do projektu 
budowlanego na „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części 
budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na lokal administracyjno-
biurowy” 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

przyjęcia informacji ws. nabycia w drodze darowizny od Gminy Gryfino 
nieruchomości położonych w obrębie Wełtyń II na realizację zamierzeń 
związanych ze służba zdrowia oraz zajęcie stanowiska ws. wykonania 
postanowień uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dot. nabycia 
przedmiotowych nieruchomości (druk nr 10/19). 

 
 Zarząd jednogłośnie odstąpił od nabycia w drodze darowizny  
od Gminy Gryfino nieruchomości położonych w obrębie Wełtyń II na 
realizację zamierzeń związanych ze służbą zdrowia. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu uchylającego uchwałę  
Nr IX/98/2003, w której Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na 
nieodpłatne przejęcie na własność Powiatu Gryfińskiego w drodze 
darowizny przedmiotowych nieruchomości. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zawarcia nowej umowy na dostawę energii cieplnej dla budynków 
będących własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/19). 
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 Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów  
i Zamówień Publicznych do przygotowania materiałów oraz przedstawienia 
opinii prawnej przygotowanej przez Radcę Prawnego Starostwa 
Powiatowego dot. modernizacji węzła cieplnego znajdującego się  
w budynku Przychodni przy ul. Niepodległości 28 z uwzględnieniem tego, 
czyją własnością jest węzeł cieplny oraz kiedy została zakończona 
inwestycja.  
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

ws. wyboru oferty na wykonanie przeglądu w budynkach 
administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk  
nr 12/19). 

 
 Zarząd dokonał wyboru ofert i zlecenia wykonania przeglądów: 

1) Na wykonanie przeglądu okresowego rocznego budynków Starostwa 
Powiatowego : Zakład Remontowo Budowlany „Tek-Bud”  
Cz. Świątek. 

2) Na wykonanie przeglądu okresowego rocznego przewodów 
kominowych wentylacyjnych i spalinowych: Zakład Kominiarski  
W. Surmacz. 

3) Na wykonanie przeglądu okresowego rocznego instalacji gazowej  
w budynku przy ul. Niepodległości 39: J. Moniak. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 18, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Wierzchlas, Gmina Mieszkowice, będącej 
własnością Skarbu Państwa, stanowiącej w części drogę powiatową 
(druk nr 13/19). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił o zaniechaniu dokonania podziału 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 18, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Wierzchlas, Gmina Mieszkowice, będącej własnością Skarbu 
Państwa, stanowiącej w części drogę powiatową i pozostawieniu jej  
w dotychczasowym stanie. 
 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dot. odwołania darowizny 

nieruchomości przekazanych na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk  
nr 14/19). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanych na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanych 
na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

wyboru formy przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej  na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
znajdujących się w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie z siedzibą  
w Baniach (druk nr 15/19). 

 
- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru formy przetargu na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
 - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości cen 
wywoławczych w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. 

 Zarząd zapoznał się z powyższymi projektami uchwał i postanowił,  
że rozpatrzy je ponownie po zaciągnięciu opinii Komisji Rady, co do ceny  
i ewentualnego podziału działek stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, znajdujących się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach. 
 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku z ZSP Nr 1 w Chojnie ws. zwolnienia  
z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie (druk nr 16/19). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił zwolnić Nauczyciela ZSP Nr 1  
w Chojnie z obowiązku zwrotu części zasiłku na zagospodarowanie  
proporcjonalnie do przepracowanego okresu pracy zgodnie  z art. 61 ust. 3 
ustawy z dnia 26.01 1982 r. Karty Nauczyciela. Jednocześnie Zarząd uznał, 
że pozostała kwota do zapłaty może zostać uregulowana w miesięcznych 
ratach do końca 2007 r. 
 
18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. zwiększenia budżetu na rok 2007 dla ZSP Nr 1 w 
Chojnie oraz zwiększenia budżetu na rok 2007 dla Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie(druk nr 17/19). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskami dot. zwiększenia budżetu na rok 
2007 dla ZSP Nr 1 w Chojnie oraz zwiększenia budżetu na rok 2007 dla 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie i zobowiązał Zastępcę 
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Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
do przygotowania wniosku zawierającego stosowne zmiany w budżecie 
powiatu uwzględniając zwiększoną subwencję oświatową. Zarząd uznał, że 
dodatkowe środki finansowe powinny zostać podzielone proporcjonalnie 
dla szkół, które mają zadłużenia wymagalne dot. roku 2006 jak również 
powinny zostać przeznaczone na zatrudnienie psychologa w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie od dn. 02 kwietnia 2007 r. 
zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki. 
 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. dofinansowania zakupu samochodu osobowego do nauki 
jazdy dla uczniów ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 18/19). 

 
  Zarząd uznał, że Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. dofinansowania zakupu samochodu 
osobowego do nauki jazdy dla uczniów ZSP Nr 2 w Chojnie wymaga 
uzupełnienia i w związku z powyższym wstrzymał jego rozpatrzenie do 
czasu otrzymania kalkulacji kosztów tego zadania oraz otrzymania 
ewentualnej propozycji realizacji tego zadania poprzez odpłatność uczniów 
odbywających naukę jazdy np. za paliwo. 
 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki ws. wyrażenia opinii w sprawie powierzenia stanowiska 
kierownika internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 19/19). 

   
  Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia Pani 
Marcie-Najdzie Wasilewskiej stanowiska kierownika internatu 
wchodzącego w skład ZSP Nr 2 w Gryfinie.  
  Zarząd zobowiązał Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie, aby z dniem  
1 kwietnia 2007 r. wysokość wynagrodzeń wychowawców internatu była 
zgodna z przepisami prawa. W związku z powyższym Zarząd zobowiązał 
Dyrektora również do poinformowania o podjętych działaniach w tym 
zakresie. 
 
21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 
dla kierownika internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 20/19). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił, że obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin dla kierownika internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie powinien wynosić 
15 godzin z pensum 30/30. 
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22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. oddalenia protestu Wykonawcy firmy Wielobranżowe  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „PROGRES” Spółka z o.o.  
w Chojnie (druk nr 21/19). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił oddalić protest Wykonawcy firmy 
Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „PROGRES” 
Spółka z o.o. w Chojnie. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. upoważnienia 

Skarbnika Powiatu do składania oświadczeń związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu tj. dysponowania 
środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz 
podpisywania dokumentów finansowych związanych z likwidacją PZD  
w Gryfinie (druk nr 22/19) 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania oświadczeń związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu tj. dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych oraz podpisywania dokumentów finansowych związanych z likwidacją PZD  
w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Skarbnika Powiatu do składania oświadczeń związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu tj. dysponowania środkami 
zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz podpisywania 
dokumentów finansach związanych z likwidacja PZD  
w Gryfinie. 
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Pensjonariuszki DPS w Trzcińsku-Zdroju, w którym 
wyraziła ona wdzięczność dla całego personelu DPS za okazywane jej zrozumienie, pomoc  
i  opiekę medyczną.  
2. Zarząd zapoznał się z informacją DPS w Moryniu dot. rozwiązania umowy o pracę  
z jednym z pracowników Domu na mocy porozumienia stron. 
3. Zarząd zapoznał się z pismem Sp. z o.o. w Krakowie „Projekty Kapitałowe” w sprawie 
zorganizowania spotkania umożliwiającego ustalenie szczegółów współpracy w zakresie 
ewentualnego wystąpienia z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa w imieniu Powiatu 
Gryfińskiego jako organu założycielskiego SPZZOZ w Gryfinie. 
4. Zarząd zapoznał się z protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji pracowniczej 
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
5. Zarząd  zapoznał się z pismami Dyrektora PZD dot.: 
- budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Dobropole, 
- uszkodzenia budynku mieszkalnego w Trzcińsku-Zdroju, 
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- stanu technicznego ulic powiatowych w m. Trzcińsko Zdrój. 
6. Zarząd zapoznał się z opinią Radcy Prawnego dot. charakteru i obowiązywania Umowy  
z dnia 19.12.2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim i SPZOZ Szpitalem 
Powiatowym w Gryfinie z jednej strony a „Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie z drugiej 
strony. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 
           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 
         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 
 
 


