
Protokół nr 29/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 17 maja 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 (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia opinii na temat zaliczenia 
dróg położonych w działkach Nr 104 oraz Nr 111 leżących w obrębie ewidencyjnym 
Gozdowice do kategorii dróg gminnych (druk nr 39/29). 
- Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dn. 25 stycznia 2007 r. ws. uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 40/29). 

3. Protokół Nr 27/III/2007 z dn. 27 kwietnia,  oraz protokół Nr 28/III/2007 dn. 8 maja 2007 
r. zostały przyjęte jednogłośnie (za - 5 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się 0 osób).  

 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. zatwierdzenia: 
- aneksu nr 3 ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
- aneksu nr 3 ZSP w Mieszkowicach, 
- aneksu nr 2 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie do 
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007 (druk nr 1/29). 
 
 Zarząd zatwierdził w przedstawionej wersji : aneks Nr 3 do arkusza 
organizacyjnego ZSP w Mieszkowicach na rok szkolny 2006/2007, aneks 
nr 3 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 
2006/2007 oraz aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie na rok szkolny 2006/2007. 
Zarząd zwrócił uwagę dyrektorom w/w jednostek na to, że zmiany  
w arkuszach organizacyjnych należy przedkładać do zatwierdzenia 
Zarządowi przed ich wprowadzeniem.  

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego.? 
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Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd z poprawkami przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przeznaczenia środków 

finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających  
z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych 
w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawana 
(druk nr 3/29). 

 
 Zarząd zaakceptował z poprawkami projekt uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy,  
a także warunków i sposobu ich przyznawana. Zarząd zobowiązał Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do przekazania w/w projektu  
uchwały do konsultacji dyrektorom szkół oraz do zaopiniowania związkom 
zawodowym. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2007 r. (druk nr 4/29). 

 
 Zarząd zaakceptował z poprawkami uchwałę Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w 2007 r. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przekazania w/w projektu uchwały do zaopiniowania 
związkom zawodowym. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie (druk nr 5/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie? 
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Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie (druk nr 6/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 7/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie 
sporządzonego na dzień 3 sierpnia 2006 r. (druk nr 8/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie sporządzonego  
na dzień 3 sierpnia 2006 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie 
sporządzonego na dzień 3 sierpnia 2006 r. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. 
(druk nr 9/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. (druk 
nr 10/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. (druk nr 11/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład 
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Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. (druk nr 12/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

dot. ustalenia wysokości, terminu i sposobu wypłaty odszkodowania  
za przyjętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego 
nieruchomość oznaczoną numerem działki 213/6, położoną w obrębie 
ewidencyjnym 1 miasta Gryfino (druk nr 13/29). 

 
  Zarząd zapoznał się w wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i jednogłośnie ustalił wysokość odszkodowania  
za przyjętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomość 
oznaczoną numerem działki 213/6, położoną w obrębie ewidencyjnym 1 
miasta Gryfino w kwocie 1 083,50 zł. Jednocześnie Zarząd postanowił,  
że zapłata w/w należności nastąpi w tym roku i będzie pochodziła z budżetu 
WGN, który zostanie zwiększony o kwotę 60 000 zł. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

dot. ustalenia wysokości, terminu i sposobu wypłaty odszkodowania  
za przyjętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego 
nieruchomość oznaczoną numerem działek 297/1 i 297/8 położoną  
w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Gryfino (druk nr 14/29). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. ustalenia wysokości, terminu i sposobu wypłaty 
odszkodowania za przyjętą z mocy prawa na własność Powiatu 
Gryfińskiego nieruchomość oznaczoną numerem działek 297/1 i 297/8 
położoną w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Gryfino. Zarząd postanowił,  
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że po uzupełnieniu wniosku o dodatkowe informacje rozpatrzy go na 
kolejnym posiedzeniu. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

ws. sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej 
numerem działki 162/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, 
gmina Chojna (druk nr 15/29). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami ws. sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerem działki 162/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Strzelczyn, gmina Chojna. Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami do wystąpienia do Pani Cz. Gała oraz Państwa  
E. i K. Królikowskich z pismem ws. nabycia w/w nieruchomości na 
współwłasność. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

ws. wyboru formy przetargu oraz ustalenie ceny wywoławczej na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działek 421, 422 i 423, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Banie 2 (druk nr 16/29). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i wyraził zgodę na zastosowanie przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ustalił cenę wywoławczą w wysokości 1 655 000,00 zł. 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działek 421, 422 i 423, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Banie 2.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 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 stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007 (druk nr 17/29). 

 
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 (uchwała nr 134/2007). 
 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok (druk 
nr 18/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającym uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany Uchwały  

Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 21 lutego 2007 r.  
ws. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 19/29). 

 
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 dn. 21 lutego 2007 r. ws. harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 21 lutego 2007 r.  
ws. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (uchwała nr 135/2007). 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia ws. budowy miejsc parkingowych w pasach drogowych 
ulic powiatowych  Nr 1473Z i 1478Z tj. ul. A. Asnyka i Z. Krasińskiego 
w Gryfinie (druk nr 20/29). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami i podpisał porozumienie z Gminą Gryfino 
umożliwiające zrealizowanie zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych  
w pasach drogowych ulic powiatowych  Nr 1473Z i 1478Z tj. ul. A. Asnyka 
 i Z. Krasińskiego w Gryfinie”. 
 
21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. pozbawienia ulicy Plac 

Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej (druk nr 21/29). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach 
kategorii drogi powiatowej. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. realizacji zadania  

z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2007 r. (druk nr 22/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2007 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie  
w 2007 r. (zadanie pn. „Przyroda z rowerem - szlakiem atrakcji 
przyrodniczych chojeńskiego regionu” w SOSW w Chojnie). 
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23. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. spłaty 
zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec byłych pracownic D. Rychlik  
i D. Michalskiej (druk nr 23/29). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji 
w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec byłych 
pracownic D. Rychlik  D. Michalskiej. Zarząd postanowił, że jest gotów 
zawrzeć ugodę pod warunkiem rezygnacji z 50% odsetek ustawowych. 
Zarząd zobowiązał Likwidatora do wystąpienia z pismem do Pani  
D. Rychlik oraz Pani D. Michalskiej zawierającym w/w propozycję.  
Zapłata należności nastąpiłaby w ciągu tygodnia od dnia podpisania ugody. 
 
24. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie informujące  

o zobowiązaniach ZOZ-u wobec D. Szwed-Lewandowskiej (druk nr 
24/29). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji 
w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec Pani  
D. Szewed - Lewandowskiej. Zarząd postanowił, że jest gotów zawrzeć 
ugodę pod warunkiem rezygnacji z 50% odsetek ustawowych. Zarząd 
zobowiązał Likwidatora do wystąpienia z pismem do Pani  
D. Szewed - Lewandowskiej zawierającym w/w propozycję. Zapłata 
należności nastąpiłaby w ciągu tygodnia od dnia podpisania ugody. 
 
25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie (druk nr 25/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2006 SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie. 
 
26. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. przedłużenia terminu dostaw wraz  
z montażem wyposażenia meblowego dla budynku Domu Dziecka  
w Binowie relokowanego do Chojny (druk nr 26/29). 
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  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. przedłużenia terminu 
do dnia 30 września b.r. na dostawę wraz z montażem wyposażenia 
meblowego dla budynku Domu Dziecka w Binowie relokowanego do 
Chojny i zatwierdził: 
 - aneks nr 2 do umowy Nr RI-26/07 zawartej w dniu 29.12.2006 r. 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a firmą DREMET Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gryfinie, 
 - aneks nr 2 do umowy Nr RI-27/07 zawartej w dniu 29.12.2006 r. 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a firmą SOTEX P.U.H Sp. z o.o. z siedzibą  
w Szczecinie, 
 - aneks nr 2 do umowy Nr RI-28/07 zawartej w dniu 29.12.2006 r. 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a firmą BOMOTIV S.C. z siedzibą  
w Szczecinie. 
 
27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 
2007-2012 (druk nr 27/29). 

 
Zarząd postanowił przełożyć na kolejne posiedzenie rozpatrzenie 

projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2007-
2012. 
 
28. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. rozpatrzenia protestu dot. przetargu 
nieograniczonego na „dostawa sprzętu komputerowego” (druk nr 28/29). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i oddalił protest firmy 
MCSI Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dot. przetargu 
nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego”. 
 
29. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. rozpatrzenia protestu dot. przetargu 
nieograniczonego na „Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji 
pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOSW w Chojnie” (druk nr 29/29). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i oddalił protest firmy 
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VENTO CONSULTING z siedzibą w Poznaniu dot. przetargu 
nieograniczonego na „Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji 
pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w SOSW w Chojnie”. 
 
30. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. zwiększenia planu wydatków 

jednostki (druk nr 30/29). 
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie  
i jednogłośnie postanowił zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę   
w wysokości  40 475,00 zł. na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej 
oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Pani Urszuli Kwietniewskiej-
Łacny. Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do 
przygotowania projektu uchwały w tym zakresie. 
 
31. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. przyjęcia programu „Pomoc  

i wsparcie dla rodzin zastępczych” (druk nr 31/29). 
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie  
i przyjął jednogłośnie program pn. „Pomoc i wsparcie dla rodzin 
zastępczych”. Program został opracowany przez PCPR w Gryfinie  
w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
otwartym konkursem ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu 
opieki nad dzieckiem i rodziną. Zarząd w związku z realizacją w/w 
programu postanowił zwiększyć budżet PCPR w Gryfinie o kwotę 4 000 zł.  
 
32. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania  

z działalności  WTZ w Goszkowie za 2006 rok (druk nr 32/29). 
 
  Zarząd po uzupełnieniu dokumentu przyjął jednogłośnie bez 
zastrzeżeń sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie za 2006 rok. 
 
33. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia powiatowego 

programu pomocy społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie 
Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010” (druk nr 33/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego programu pomocy społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie 
Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010”? 
Za - 5 osób, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd z poprawkami przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego programu pomocy 
społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie 
tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-
2010”. 
 
34. Wniosek Sekretarza Powiatu ws. pisma Prezesa Ośrodka Inicjatyw 

Społecznych i Ekologicznych „Stary Zagon” w Widuchowej dot. terminu 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 
w roku 2007 (druk nr 34/29). 

 
  Zarząd zapoznał się  z pismem Prezesa Ośrodka Inicjatyw 
Społecznych i Ekologicznych „Stary Zagon” w Widuchowej dot. terminu 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  
w roku 2007. Zarząd z poprawkami podpisał treść pisma do  Prezesa 
Ośrodka Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych „Stary Zagon”  
w Widuchowej. 
 
35. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian planu przychodów 

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ  
i GW w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 35/29). 

 
         Zarząd w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW  

w Gryfinie na 2007 r. wprowadził zamiany polegające na zmniejszeniu 
środków na zadanie w pkt  4.6 – poprawa systemów odprowadzania 
ścieków opadowych z dróg powiatowych – ul. Mieszka I w Gryfinie o kwotę 
120 000 złotych. Z powyższej kwoty postanowił przeznaczyć 27 000 złotych 
na zadanie w pkt 4.10 - likwidacja „dzikich składowisk odpadów” – na 
nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta 
Gryfiński oraz na nieruchomościach, których Powiat Gryfiński jest 
właścicielem oraz 93 000 złotych na zadanie w pkt 4.1 – wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz docieplenie przegród zewnętrznych budynku  
i wykonanie elewacji  - termomodernizacja jednostki powiatowej SOSW  
w Chojnie – budynek nr 6. Jednocześnie Zarząd odstąpił od realizacji 
zadania – docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie 
elewacji  - termomodernizacja jednostki powiatowej PPP w Gryfinie  
a kwotę 70 000 złotych na ten cel postanowił przeznaczyć również  
na zadanie w pkt 4.1. W związku z powyższym łączna kwota na w/w 
zadanie  w SOSW w Chojnie wyniesie 163 000 złotych.  
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd z w/w poprawkami przyjął jednogłośnie projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków 
oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie 
na 2007 r. 
   
36. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 36/29). 
 
 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu ws. zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i po wprowadzeniu poprawek 
postanowił, że rozpatrzy go na kolejnym posiedzeniu. 
 
37. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 37/29). 
 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  
ws. zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 i po wprowadzeniu 
poprawek postanowił, że rozpatrzy go na kolejnym posiedzeniu. 
 
38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 38/29). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (uchwała Nr 137/2007). 
 
39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia opinii na 

temat zaliczenia dróg położonych w działkach Nr 104 oraz Nr 111 
leżących w obrębie ewidencyjnym Gozdowice do kategorii dróg 
gminnych (druk nr 39/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia dróg położonych w działkach Nr 104 oraz Nr 111 leżących w 
obrębie ewidencyjnym Gozdowice do kategorii dróg gminnych? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na 
temat zaliczenia dróg położonych w działkach Nr 104 oraz Nr 111 leżących 
w obrębie ewidencyjnym Gozdowice do kategorii dróg gminnych. 
 
40. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmiany uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dn. 25 stycznia 2007 r.  
ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 40/29). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dn. 25 stycznia 2007 r.  
ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dn. 25 stycznia 2007 r. ws. uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
41. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie skierowanym  
do T. Milewskiego adwokata reprezentującego P. Marię Wardowską. 

2. Zarząd zapoznał się informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie 
przeprowadzonej kontroli Domu Dziecka w Binowie oraz kontroli działalności 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 
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               ____________________ 
 
 


