
Protokół nr 30/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 21 maja 2007 r. w godz. od 1300 do 1620 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: 
- Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na zapłatę kosztów 
sądowych związanych ze sprawą IC 566/00 z powództwa W. Wiczkowskiego (druk  
nr 8/30). 
- 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 9/30). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany uchwały  

Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2007 r.  
w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji 
finansowo-księgowej w związku z likwidacją jednostki budżetowej 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 1/30). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2007 r.  
w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej w związku  
z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2007 r.  
w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji 
finansowo-księgowej w związku z likwidacją jednostki budżetowej 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/30). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd z poprawkami przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
konsolidacyjnego. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/30). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
(zwiększenie przychodów - 1 500 000 zł., zwiększenie wydatków - 1 500 000 zł).  
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 4/30). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.  
(zwiększenie dochodów - 469. 111 zł., zwiększenie wydatków - 469. 111 zł).  
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 
2007-2012 (druk nr 5/30). 

 
 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego edycja V na lata 2007-2012. Zarząd postanowił, że w/w 
projekt uchwały wymaga wprowadzenia poprawek oraz dodatkowych 
konsultacji w związku, czym poprawiony materiał zostanie przekazany 
radnym na sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 31 maja b.r. jako 
materiał poglądowy. 
 
6. Projekty umów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 5% 

(druk nr 6/30). 
 



 3

  Zarząd podpisał umowę z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym - Warsztaty Terapii Zajęciowej na 
dofinansowanie kosztów działania WTZ wynikające z obowiązku 
współfinansowania ich działalności przez jednostki samorządu 
terytorialnego. W związku z powyższym Zarząd w roku 2007 udzieli WTZ 
w Gryfinie dotacji w kwocie 16 238,00 złotych. 
 
  Zarząd podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie 
kosztów działania WTZ wynikające z obowiązku współfinansowania ich 
działalności przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku  
z powyższym Zarząd w roku 2007 udzieli WTZ w Goszkowie dotacji  
w kwocie 13 380,40 złotych. 
 
7. Projekty specyfikacji na wykonanie zadań na drogach powiatowych 

(druk nr 7/30). 
 
  Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
do przygotowania SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie   
dot. wykaszania traw na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego oraz na zadanie dot. wycinki i pielęgnacji drzew w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
  Zarząd podpisał porozumienie z Gminą Mieszkowice ws. przejęcia 
przez Gminę zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do 
właściwości powiatu związanych z remontem i utrzymaniem dróg 
powiatowych, leżących na terenie miasta Mieszkowice w okresie od 
01.01.2007 r. do 31.03.2008 r. 
 
8. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na zapłatę 

kosztów sądowych związanych ze sprawą IC 566/00 z powództwa  
W. Wiczkowskiego (druk nr 8/30). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
i jednogłośnie wyraził zgodę na zapłatę kosztów sądowych związanych  
ze sprawą IC 566/00 z powództwa W. Wiczkowskiego w kwocie 3 981,70 
złotych. 
  Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do wystąpienia  
z pismem do wierzycieli (byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie), 
informującym, że w przypadku rezygnacji przez w/w osoby z 50 % odsetek, 
wypłata pozostałych należności zostanie wypłacona w ciągu tygodnia od 
dnia podpisania porozumienia. Powyższą decyzję Zarząd podjął zgodnie  
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z uchwałą Nr III/34/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia  
2006 r. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
do tego, aby w/ w porozumienia były zawierane w formie aktu notarialnego 
lub przy osobistym stawiennictwie wierzycieli. 
 
9. 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 9/30). 

 
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 - 4 osoby, 
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. 
 
10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie w którym Dyrektor wnioskuje  
o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr VI/75/2007 
z dn. 5 kwietnia 2007 r. w związku ze złożeniem przez Dyrektora  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na w/w uchwałę Rady.  

 
2.  Zarząd zapoznał się z pismem firmy Jatex Finanse i zobowiązał Likwidatora 

SPZZOZ w Gryfinie do wystąpienia z pismem, informującym, że powiat jest 
gotów uregulować wszystkie zobowiązania wobec firmy do dnia 30 września 
2007 r., jeżeli firma zrezygnuje z 90 % należnych jej odsetek.   

 
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               ____________________ 
 


