
Protokół nr 24/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 12 kwietnia 2007 r. w godz. od 800 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 Komunikacji i Transportu ws. ufundowania nagród dla 
zwycięskiej drużyny Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (druk  
nr 17/24). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu ws. ufundowania nagrody 
rzeczowej dla indywidualnego zwycięzcy Powiatowego Finału Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (druk nr 18/24). 
 

3. Przyjęcie protokołu Nr 23/III/2007 z dn. 29 i 30 marca 2007 r. z dnia 2 kwietnia 2007 r. 
zostało przełożone na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

ws. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzewa - morwy 
rosnącego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem działki 133 o pow. 1,2707 ha, położonej w obrębie 3  
m. Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, będącej  
w użyczeniu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego (druk nr 1/24).  

 
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie wycinki drzewa - 
morwy rosnącego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem działki 133 o pow. 1,2707 ha, położonej w obrębie 3  
m. Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, będącej  
w użyczeniu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego przy zachowaniu odpowiednich procedur w tym zakresie. 
 
 W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Wicestarosta Jerzy 
Miler. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
ws. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzewa rosnącego na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
nr działki 258 o pow. 1,1254 ha, położonej w obrębie 3 miasta 
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Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, będącej  
w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Gryfinie (druk nr 2/24). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie wycinki drzewa 

rosnącego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
nr działki 258 o pow. 1,1254 ha, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, będącej w trwałym zarządzie 
ZSP Nr 1 w Gryfinie przy zachowaniu odpowiednich procedur w tym 
zakresie.  

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino 
w rejonie C.W. Laguna przyjętego uchwałą Nr LVII/692/06 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.10.2006 r. (druk nr 3/24). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna przyjętego uchwałą Nr LVII/692/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 
26.10.2006 r.? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gryfino w rejonie C.W. Laguna przyjętego uchwałą Nr LVII/692/06 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.10.2006 r. 
 

4. Ustalenie ceny sprzedaży i rozpoczęcie procedury zbycia działki  
w Moryniu na której znajduję się baza PZD stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 

  Zarząd postanowił, że w dniu 18 kwietnia b.r. pojedzie do m. Moryń  
w celu obejrzenia działki, na której znajduje się baza PZD stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego i powróci do tematu na kolejnym 
posiedzeniu. 
 

5. Wypracowanie stanowiska co do sposobu przeznaczenia działki  
i sprzętu po PZD w Baniach stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
Zarząd postanowił, że w dniu 18 kwietnia b.r. pojedzie do m. Banie  

w celu obejrzenia działki, na której znajduje się baza PZD stanowiącej 
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własność Powiatu Gryfińskiego. Zarząd postanowił, że podejmie próbę 
wydzierżawienia bazy PZD wraz ze sprzętem.  
 

6. Przedłożenie informacji dot. nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Daleszewie stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski zapytał obecnego na Zarządzie 
Dyrektora PZD Ryszarda Dzioka kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na 
zadanie dot. skruszenia materiału znajdującego się na nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Daleszewie.  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard Dziok 
odpowiedział, że dnia 18 kwietnia b.r. odbędzie się otwarcie ofert na zadanie 
dot. skruszenia materiału znajdującego się na nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Daleszewie.  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski powiedział, że umowę  
z wykonawcą na w/w zadanie podpisze Zarząd Powiatu. 
 

7. Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej i zdawczo-odbiorczej majątku 
PZD.  

Zarząd powołał komisję inwentaryzacyjną w związku z  likwidacją 
jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie  
w składzie: Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Durma. Członkowie 
Komisji:  Zdzisław Skrycki, Anna Nikitińska, Marcin Wypchło. Zarząd 
postanowił, że przejęcie majątku PZD powinno nastąpić do dnia  
26 kwietnia 2007 r.  

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia:  
a) trybu postępowania -przetarg nieograniczony,  

  b) wartości szacunkowej,  
  c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

d) Komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa 
sprzętu komputerowego" (druk nr 4/24).  
 
Zarząd postanowił, że powróci do rozpatrzenia wniosku  

dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego  
po uzupełnieniu go o dodatkowe informacje.  

 
9. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
inwestycja 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 (druk nr 5/24). 

 
 Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja 
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. 
 

10. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro pn: 
"Termomodernizacja stropodachu w ZSP nr 1 w Chojnie", oraz 
wybór najkorzystniejszej oferty (druk nr 6/24). 

 
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro  
pn: "Termomodernizacja stropodachu w ZSP nr 1 w Chojnie", oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty. Zarząd postanowił zwiększyć plan wydatków na 
powyższą inwestycję o kwotę 25 000 złotych. Środki na zadanie przesunąć  
z  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na 

stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 7/24).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów 
na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński.  
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 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie. W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do wystąpienia z pismem  
do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wytypowanie dwóch przedstawicieli 
do komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 
w Gryfinie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 
ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie (8/24). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu 
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie. 
  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania kwoty 1 035,22  
na dofinansowanie udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata 
w Warcabach w Berlinie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie (druk nr 9/24). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydatkowania kwoty 1 035,22 na dofinansowanie udziału w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata w Warcabach w Berlinie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wydatkowania kwoty 
1 035,22 na dofinansowanie udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Świata w Warcabach w Berlinie wychowanka Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania kwoty do 1 000 zł na 
organizację XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej Chojna 2007 przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Chojnie (druk  
nr 10/24).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydatkowania kwoty do 1 000 zł na organizację XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej 
Chojna 2007 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Chojnie? 
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Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wydatkowania kwoty 
do 1 000 zł na organizację XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej Chojna 2007 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Chojnie.  
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa zawierający propozycje projektów uchwał Zarządu 
Powiatu w/s realizacji zadań z zakresu "Edukacji Ekologicznej"  
w 2007 r. (druk nr 11/24). 

a) 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r.? 

Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r. (zadanie 
pn.: Doposażenie pracowni do realizacji zajęć w Liceum Profilowanym - 
kształtowanie środowiska” w ZSP Nr 2 w Gryfinie). 
 
b) 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r.? 

Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r. (zadanie 
pn.:” Z KOLOGIĄ ZA PAN BRAT”  w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju. 
 
c) 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r.? 

Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r. (zadanie 
pn.:” Wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach”  w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie). 
 
d) 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r.? 

Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r. (zadanie 
pn.:” PRZYJACIEL PRZYRODY”  w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
 
e) Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć rozpatrzenie uchwały  
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie w 2007 r. (na zadanie pn.: „PRZYRODA Z ROWEREM - szlakiem 
atrakcji przyrodniczych chojeńskiego regionu” w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie) do  czasu uzupełnienia wniosku o oferty 
cenowe rowerów od dostawców, do których Pani Dyrektor SOSW  
w Chojnie o takie oferty się zwracała.  
 

16. Zestawienie zbiorcze informacji i danych przedsięwzięcia 
naprawczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i SPZZOZ w 
Likwidacji w Gryfinie (druk nr 12/24). 

 
   Zarząd zapoznał się z zestawieniem zbiorczym informacji i danych 

przedsięwzięcia naprawczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
i SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.  
 Zarząd przyjął do wiadomości, że stan wyjściowy czyli zobowiązania 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 
8 472 445, 83 zł., natomiast zobowiązania SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 3 934 084,47 zł.  
 Zarząd zobowiązał Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie 
Pana Jerzego Herwarta do przygotowania informacji o kondycji finansowej 
Szpitala ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań placówki. 
 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
"Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015" (druk nr 13/24). 
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Zarząd uznał, że Powiatowa Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych w Powiecie Gryfiński na lata 2007-2015 powinna zostać 
uzupełniona o dodatkowe informacje dot. problemu bezrobocia oraz skali 
występowania przypadków chorób psychicznych  na terenie powiatu. 
Jednocześnie Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Prokuratury 
Rejonowej w Gryfinie oraz Policji o wytypowanie przedstawiciela, który 
pomógłby rozszerzyć i uaktualnić  w/w Strategię o informacje z zakresu 
problemów z młodzieżą i korupcji. Zarząd powołał zespół do aktualizacji 
danych zawartych w „Powiatowej strategii...” w składzie: Teresa Gólcz, Jan 
Podleśny, Jolanta Majewska, Ewa Król-Butrynowska, Ryszard Lejman, 
Marian Mielczanek oraz przedstwieciele Policji oraz Prokuratury  
w Gryfinie. Zarząd zobowiązał obecną na Zarządzie Panią Teresę Gólcz  
do przygotowania projektu uchwały w tym zakresie oraz do 
poinformowania Członków Zespołu w jakim celu został on powołany. 
  

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia 
sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2006 r. (druk  
nr 14/24).  

 
Zarząd uznał, że sprawozdanie z działalności PCPR w Gryfinie  

za 2006 r. powinno zostać uzupełnione o dodatkowe informacje zawierające 
wykaz osób zatrudnionych w PCPR w Gryfinie oraz ich wykształcenie jak 
również o informację dot. ilości dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych. 
 

19. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego 
WTZ w Goszkowie i w Gryfinie (druk nr 15/24).  
 
Zarząd zapoznał się z informacją dot. sprawozdania rocznego WTZ 

w Goszkowie oraz w Gryfinie. Zarząd bez uwag przyjął sprawozdanie 
roczne WTZ w Gryfinie, natomiast zobowiązał beneficjenta - WTZ  
w Goszkowie do uzupełnienia rocznego sprawozdania o informację dot. 
zestawienia wszystkich zajęć, które prowadzone były w 2006 r.   
 

20. Ponowne rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego 
Koło PZW "Dolna Odra" nr 13 w Gryfinie dot. zakupu pucharów na 
zawody wędkarskie "O Puchar Starosty Gryfińskiego" zgodnie  
z wnioskiem złożonych przez Radnego J. Gładkowa na VI sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie w dniu 5 kwietnia 2006 r. (druk nr 16/24). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski złożył wniosek ws. zmiany 
decyzji Zarządu podjętej na posiedzeniu w dniu 30.03.2007 r. dot. wniosku 
Zarządu Koła PZW „Dolna Odra” w Gryfinie o zakup pucharów na zawody 
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wędkarskie „O Puchar Starosty Gryfińskiego” Zarząd postanowił przeznaczyć 
na ten cel kwotę w wysokości 100 złotych. Puchary miały zostać zakupione 
przez Wydział Organizacji i Informacji, natomiast Przewodniczący 
zaproponował, aby ich zakup został sfinansowany z prywatnych środków 
członków Zarządu Powiatu.    
 
  Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku Przewodniczącego  
i postanowił sfinansować zakup pucharów dla Koła PZW „Dolna Odra”  
w Gryfinie na zawody wędkarskie „O Puchar Starosty Gryfińskiego”  
z prywatnych środków. 
 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
ws. ufundowania nagród dla zwycięskiej drużyny Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (druk nr 17/24). 

 
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na ufundowanie sześciu pucharów  
w kategorii gimnazjum oraz szkoła podstawowa dla zwycięskiej drużyny 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego za zajęcie miejsca I, 
II oraz III do kwoty 175 złotych. 
  

22. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
ws. ufundowania nagrody rzeczowej dla indywidualnego zwycięzcy 
Powiatowego Finału Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego (druk nr 18/24). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na ufundowanie dwóch nagród 

indywidualnych do kwoty 300 złotych za zajęcie I miejsca w kategorii 
gimnazjum i szkoła podstawowa dla ucznia, który w swojej kategorii 
uzyskałby najlepszy wynik indywidualny we wszystkich konkurencjach 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 

 
23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
1. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora PZD w Gryfinie na pismo 

Burmistrza Gminy Chojna ws. realizacji zadań na drogach powiatowych 
po likwidacji PZD w Gryfinie. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem ZSP Nr 1 w Chojnie ws. łączenia ZSP Nr 1 
i ZSP Nr 2 w Chojnie od 01.09.2008 r. 

3. Zarząd zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Skarbnika Powiatu do przygotowania specyfikacji  
oraz odpowiednich projektów uchwał na zaciągnięcie kredytu 
konsolidacyjnego na okres 30 lat do kwoty 19 000 000 zł.  
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Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko__________________________    
 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski      -----------------------------   

          Członek Zarządu            - Jerzy Miler                -------------------------------- 

Członek Zarządu          -Jan Podleśny             -------------------------------- 

Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   -------------------------------- 

Członek Zarządu            - Marek Hipsz             --------------------------------  

 
 
 
 

 


