
Protokół nr 25/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 18 kwietnia 2007 r. w godz. od 1100 do 1400 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  
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 9/25).  

- Podjęcie uchwały ws. przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji 
finansowo-księgowej w związku z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gryfinie (druk nr 10/25). 

3. Protokół Nr 23/III/2007 z dn. 29 i 30 marca 2007 r i z dn. 2 kwietnia 2007 r. został 
przyjęty jednogłośnie, natomiast przyjęcie protokołu Nr 24/III/2007 z dn. 12 kwietnia 
2007 r. zostało przełożone na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wyboru formy przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej na 
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Moryń stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/25). 

 
a) 
 Zarząd ustalił cenę wywoławczą nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonych numerami działek: 
1) 59 o powierzchni 2 648m2, zabudowanej, położonej w obrębie Moryń 1  
w wysokości 950 000,00zł, 
2) 53/2 o powierzchni 635m2 wraz z garażami i utwardzeniem terenu, 
położonej w obrębie Moryń 1 w wysokości 63 500,00zł + należny podatek 
VAT. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen 
wywoławczych w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
b) 

Zarząd wyraził zgodę na zastosowanie formy przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie Moryń 1. 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność  Powiatu 
Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność  Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
2. Zatwierdzenie warunków wydzierżawienia nieruchomości, sprzętu 

medycznego oraz wyposażenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 2/25). 

 
  Zarząd zapoznał się z materiałami dot. wydzierżawienia 
nieruchomości, sprzętu medycznego oraz wyposażenia SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. Zarząd zobowiązał p.o. Dyrektora SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie do poprawienia materiałów zgodnie  
z uwagami wniesionymi przez Zarząd i przedstawienia ich na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
3. Pismo PKO BP S.A. z siedziba w Warszawie dot. lokalu - siedziby 

Oddziału 1 PKO BP SA w Gryfinie (druk nr 3/25). 
 
  Zarząd zapoznał się z pismem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie 
ws. możliwości kupna lokalu zajmowanego obecnie przez Oddział 1 PKO 
BP SA przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie. Zarząd wyraził 
zainteresowanie kupnem w/w lokalu i zaznaczył, że realizacja powyższego 
zależna jest od woli Rady Powiatu w Gryfinie jak również od ceny nabycia 
części budynku przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie. 
 
4. Podjęcie uchwały ws. zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 4/25). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
5. Podjęcie uchwały ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 

oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007 (druk  
nr 5/25). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007. 
 
6. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie 

wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. (druk 
nr 6/25). 

 
 Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią składu orzekającego RIO  
w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2006 r. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 
2006 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie 
(druk nr 7/25). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Gryfinie. Zarząd jednogłośnie postanowił przedłożyć w/w projekt 
uchwały Radzie Powiatu Gryfińskiego. 
 
8. Zapoznanie się i przyjęcie projektu porządku obrad na VII sesję Rady 

Powiatu wraz z przedmiotowymi projektami uchwał (druk nr 8/25). 
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  Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad VII sesji Rady 
Powiatu wraz z przedmiotowymi projektami uchwał i przyjął go bez uwag. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. przejęcia aktywów 

rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej w związku  
z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie (druk nr 10/25). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej w związku  
z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przejęcia aktywów 
rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej w związku  
z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie. 
 
10. 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 9/25).  
 
Zarząd po otrzymaniu dodatkowego uzasadnienia ws. zakupu 

drukarek laserowych i zasilaczy awaryjnych rozpatrzył wniosek Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych pozytywnie. Zarząd 
zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową i SIWZ na 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 
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 Na wniosek Pana Karola Krzątały – Biuro Architektoniczne, Zarząd 
postanowił przedłużyć termin przekazania dokumentacji kosztorysowo – 
projektowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP 
Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno – biurowe Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, do dnia 11 maja 2007 r. Zarząd powróci  
do tematu na kolejnym posiedzeniu. 
  
11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PZD w Gryfinie ws. realizacji wspólnej  
(Gminy Chojna oraz Powiatu Gryfińskiego) inwestycji na ulicach Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie.  

2. Zarząd zapoznał się z ogłoszeniem dot. możliwości zgłaszania kandydatów  
na członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza 
Zachodniego na okres 2007-2011 r. Zarząd zobowiązał Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym 
zakresie. 

3. Przewodniczący Zarządu poinformował o piśmie, które wpłynęło od  Rady Rodziców 
ZSP Nr 1 w Chojnie ws. łączenia ZSP Nr 1 z ZSP Nr 2 w Chojnie. Zarząd postanowił, 
że zaprosi zgodnie z propozycją zawartą w w/w piśmie Radę Rodziców z ZSP Nr 1  
w Chojnie na wspólne spotkanie celem przedstawienia swoich stanowisk odnośnie 
łączenia placówek oświatowych w Chojnie. 

4. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie dot. wezwania do sunięcia niezgodności  
z prawem powstałej w związku z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą Nr VI/75/2007 
ws. przekazania SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.  

 
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               ____________________ 
 
 


