
 
Protokół nr 27/III/2007 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 
 

 W dniu 27 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 bez zmian. 
3. Protokół Nr 24/III/2007 z dn. 12 kwietnia,  protokół Nr 25/III/2007 dn. 18 kwietnia oraz 

protokół Nr 26/III/2007 z dn. 20 kwietnia 2007 r. zostały przyjęte jednogłośnie (za - 5 
osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się 0 osób).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zajęcia stanowiska ws. sprzedaży lokali mieszkalnych, mieszczących się 
w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie, będących własnością 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/27). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wnioski ws. sprzedaży lokali 

mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie, będących własnością Powiatu Gryfińskiego i zaakceptował treść 
pism do najemców. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zajęcia stanowiska ws. dotyczącej umorzenia raty rocznej za 2005 r.  
w wysokości 1332,88 zł z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przy  
ul. Flisaczej w Gryfinie (druk nr 2/27).  

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Pani Danuty Szala i odmówił 

dokonania umorzenia należności w wysokości 1 332,88 zł. z tytułu nabycia 
lokalu mieszkalnego przy ul. Flisaczej w Gryfinie. Jednocześnie Zarząd 
postanowił, że spłata w/w należności może nastąpić w ratach miesięcznych  
i na tym etapie Zarząd nie będzie dochodził jednorazowej zapłaty 
należności w drodze sądowej.   
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zajęcia stanowiska ws. sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 3/27). 
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Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji ws. sprzedaży lokali 
mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
do czasu złożenia przez najemców lokali oświadczeń dot. posiadania przez 
nich innych lokali mieszkalnych lub działek budowlanych. 

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Nr 2 Gminy Banie, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 4/27).  

 
Zarząd odrzucił jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 Gminy Banie, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres dłuższy niż trzy lata, 
postanawiając jednocześnie o sprzedaży w/w nieruchomości w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. powołania komisji 

przetargowej do spraw sprzedaży, wynajmowania i wydzierżawiania 
nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 5/27). 

 
  Zarząd postanowił rozszerzyć skład komisji przetargowej do spraw 
sprzedaży, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości będących 
własnością Powiatu Gryfińskiego o Pana Marcina Wypchło. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży, wynajmowania i wydzierżawiania 
nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do spraw sprzedaży, wynajmowania i wydzierżawiania 
nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia: 
a) trybu zamówienia -przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d) Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, 
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dostarczenie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego ze 
startem ręcznym na układzie jezdnym” (druk nr 6/27). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednogłośnie zatwierdził SIWZ, tryb 
postępowania oraz wartość szacunkową na zadanie pn. „Zakup, 
dostarczenie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego ze startem ręcznym 
na układzie jezdnym”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostarczenie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego ze 
startem ręcznym na układzie jezdnym”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostarczenie  
i zainstalowanie agregatu prądotwórczego ze startem ręcznym na układzie 
jezdnym”. 
 
7. 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. 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: docieplenie 
przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji  - 
termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku i wykonanie elewacji  - termomodernizacja jednostki 
powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju”, oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty (druk nr 7/27). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem 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. „Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na: docieplenie przegród zewnętrznych budynku 
i wykonanie elewacji  - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie oraz na docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji  - termomodernizacja 
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jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju”, oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty postanowił: 

- zatwierdzić wybór wykonawcy w zakresie dot. części II 
postępowania tj. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji  - 
termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju: Pracownia audytorska, inż. Jacek Stępień z Ostrowa 
Świętokrzyskiego na kwotę 6.039,00 zł. 
- unieważnić procedurę przetargową w części I tj. „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie przegród 
zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji  - termomodernizacja 
jednostki powiatowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie, 
ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. Planowana jest zmiana siedziby Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie z ul. Armii Krajowej, do 
budynku przy ul. Łużyckiej (budynek internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie). 
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o zamówienie publiczne                  
z uwzględnieniem powyższych zmian. 
 
8. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia wyboru Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do inwestycji pn. „Termomodernizacja stropodachu  
w ZSP Nr 1 w Chojnie (druk nr 8/27). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia wyboru Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do inwestycji pn. „Termomodernizacja stropodachu  
w ZSP Nr 1 w Chojnie i wybrał ofertę wykonawcy, który zaproponował 
najniższą cenę – tj. ofertę inż. Mirosława Strugarka. 
 
9. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania -zapytanie o cenę, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d)  Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie 
materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 
(druk nr 9/27). 
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Zarząd zapoznał się w wnioskiem Inspektora Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia: trybu postępowania, 
wartości szacunkowej, SIWZ oraz komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Dostarczenie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” i postanowił, aby rozszerzyć listę podmiotów, do których 
zostanie wysłane zapytanie ofertowe. Zarząd zaznaczył, aby uwzględnić 
przede wszystkim dostawców z terenu Powiatu Gryfińskiego. Po 
wprowadzeniu zmian wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu. 
 
10. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania pn.: 
„Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w regionalnych dziennikach województwa 
zachodniopomorskiego oraz w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim 
(druk nr 10/27).  

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Inspektora Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania pn.: „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu 
Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w regionalnych 
dziennikach województwa zachodniopomorskiego oraz w dziennikach  
o zasięgu ogólnopolskim.  

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. uzgodnienia projektu 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Osinów Dolny - jednostki strukturalne „A” i „B”, Gm. 
Cedynia (druk nr 11/27). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Osinów Dolny - jednostki strukturalne „A” i „B”, Gm. Cedynia? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Osinów Dolny - jednostki strukturalne „A” i „B”, Gm. 
Cedynia. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany Uchwały Nr 

59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie 
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harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007  (druk nr 12/27). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007. 
 
13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. zmian w budżecie 

Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie (druk 
nr 13/27). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie 

ws. zmian w budżecie Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” 
w Gardnie (zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 111,00 zł)  
i zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania 
odpowiedniego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w tym zakresie. 

 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia 

sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2006 r. (druk nr 14/27). 
 

Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie przyjęcie projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR 
w Gryfinie za 2006 r.  ze względu na brak informacji uzupełniającej dot. 
liczby wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w roku 2006. 

 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. przeprowadzenia 

kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 15/27). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
 
16. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. 

zatwierdzenia porozumienia ws. spłaty zadłużenia SPZZOZ  
w Likwidacji podpisanego przez Spółkę „Ryfarm” z Warszawy oraz 
dłużnika (druk nr 16/27).  

 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził i podpisał porozumienie ws. spłaty 

zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji podpisanego przez Spółkę „Ryfarm”  
z Warszawy oraz dłużnika tj. Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie. 
 
17. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. propozycji 

zawarcia ugody z M. Wardowską (druk nr 17/27). 
 

Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie rozpatrzenie wniosku 
Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. propozycji zawarcia 
ugody z M. Wardowską. 

 
18. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. 

porozumienia ws. spłaty należności A. Maciejewskiego i P. Rafalskiego 
wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 18/27). 

 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził projekty porozumień w sprawie 

spłaty należności A. Maciejewskiego i P. Rafalskiego wierzycieli SPZZOZ  
w Gryfinie i zobowiązał Likwidatora SPZZOZ do przedstawienia 
projektów porozumień w/w wierzycielom. 

 
19. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. 

zawiadomienia o rozprawie przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Warszawie ws. skargi SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie na postanowienie Ministra Finansów z dn. 
29.09.2006 r. (druk nr 19/27). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji 

w Gryfinie dot. zawiadomienia o rozprawie przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Warszawie ws. skargi SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie na postanowienie Ministra Finansów z dn. 29.09.2006 r. 
 
20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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1. Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr II/5/2007 Rady Społecznej przy SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie z dn. 3 kwietnia 2007 r. w sprawie 
ewentualnego zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa w procesie 
restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

2. Zarząd wystosował pismo do Wydziału Prawnego i Nadzoru 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 
zawierające wyjaśnienia do zarzutów stawianych przez Panią Dorotę 
Rydzewską Sirant -Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie do uchwały Nr VI/75/2007 Rady 
Powiatu w Gryfinie 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               ____________________ 
 
 


