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Protokół nr 31/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 28 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: 
 - Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. zawarcia porozumienia  

z Panią D. Michalską (druk nr 19/31). 
 - 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 wraz z informacją uzupełniającą (druk  
nr 20/31). 

 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. 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 (druk nr 21/31). 

 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. wskazania przedstawicieli Powiatu 
Gryfińskiego do komisji przetargowej do zbadania i oceny ofert złożonych przez 
oferentów w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dzierżawę  
z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych: nieruchomości, sprzętu 
medycznego, wyposażenia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 22/31). 

 -Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka 
Komisji Gospodarki (druk nr 23/31). 

 - Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. udzielenia Panu Wojciechowi 
Konarskiemu - Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Gryfinie pełnomocnictwa do 
reprezentowania Rady Powiatu w Gryfinie przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi Pani Doroty Rydzewskiej Sirant 
Dyrektora SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego  
w Gryfinie z dnia 14 maja 2007 r. na uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 
2007 r. Nr VI./75/2007 (druk nr 24/31).  
3. Protokół Nr 29/III/2007 z dnia 17 maja 2007 r. został przyjęty większością głosów  

(4 - za, 1- wstrzymał się, 0 - przeciw). 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

porozumienia z Gminą Moryń ws. przekazania i finansowania zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie m. Moryń (druk nr 1/31).  

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał porozumienie z Gminą Moryń w sprawie przekazania  
i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie m. Moryń. 
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W/w porozumienie zostało zawarte na okres od 01.01.2007r. do 31.03. 
2008 r. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

a) trybu postępowania -przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d)  Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Wycinka i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzaków w 
pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego z podziałem na dwa zadania: zadanie I - gminy 
Banie, Gryfino, stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - 
gminy: Cedynia , Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-
Zdrój” (druk nr 2/31). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził SIWZ, tryb postępowania 
oraz wartość szacunkową na zadanie pn. „Wycinka i pielęgnacja drzew 
oraz wycinka krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego z podziałem na dwa zadania: zadanie I - gminy 
Banie, Gryfino, stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia 
, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 
 
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. „Wycinka i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzaków w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na dwa zadania: zadanie I - gminy Banie, Gryfino, 
stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia , Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój”? 
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. „Wycinka i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzaków  
w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
z podziałem na dwa zadania: zadanie I - gminy Banie, Gryfino, stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II-gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

a) trybu postępowania -przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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d) Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na  
4 zadania: zadanie I - gminy Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie 
II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna  
i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice  
i Moryń” (druk nr 3/31). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził SIWZ, tryb postępowania 
oraz wartość szacunkową na zadanie pn. „Koszenie traw w pasie drogowym 
na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na  
4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - 
gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, 
zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 
 
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 na „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie 
i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice  
i Moryń”? 
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 na „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na  
4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - 
gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, 
zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” 
 
4. Zatwierdzenie zlecenia na zlokalizowanie przyczyny i usunięcie 

zapadnięcia części jezdni na drodze powiatowej 1356Z - ul. A. Krajowej, 
na odcinku od ul. Łużyckiej do przejazdu kolejowego w m. Gryfino 
(druk nr 4/31). 

 
  Zarząd zatwierdził zlecenie dla PUK Spółka z o.o. w Gryfinie na 
zlokalizowanie przyczyny i usunięcie zapadnięcia części jezdni na drodze 
powiatowej 1356Z - ul. A. Krajowej, na odcinku od ul. Łużyckiej do 
przejazdu kolejowego w m. Gryfino. 
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5. Podpisanie umowy na wykonanie remontu mostu na rzece Tywa  
w m. Szczawno (druk nr 5/31). 

 
  Zarząd zapoznał się i podpisał umowę ze Spółką z o.o. PEKUM-
GRYFINO na wykonanie remontu mostu na rzece Tywa w m. Szczano 
polegającego na wymianie odeskowania. Wartość w/w zadania - do kwoty 
7 300,00 złotych brutto.  
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika 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. „Zakup, dostarczenie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego  
ze startem ręcznym na układzie jezdnym”, oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty (druk nr 6/31). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. „Zakup, dostarczenie i zainstalowanie 
agregatu prądotwórczego ze startem ręcznym na układzie jezdnym”, oraz 
wybrał ofertę firmy P.P.U.H. PEX-POOL PLUS Janusz Kania z Dębicy. 
 
7. Wniosek Zastępcy 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. 
„Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły  
i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki 
powiatowej ZSP Nr 2 Gryfino (druk nr 7/31). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
SIWZ, tryb postępowania oraz wartość szacunkową na zadanie  
pn. „Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie 
elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 Gryfino”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły  
i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 Gryfino”? 
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. „Docieplenie przegród 
zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja 
jednostki powiatowej ZSP Nr 2 Gryfino”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika 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. 
„Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. Przebudowa, 
rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja komunikacji kołowej i pieszej 
oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie”, oraz 
wybór najkorzystniejszej oferty (druk nr 8/31). 

   
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. „Opracowanie studium wykonalności 
dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych  
w SOSW w Chojnie” oraz wybrał ofertę firmy „VENTO CONSULTING” 
z Poznania. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zajęcia stanowiska ws. zaliczenia wydatków poniesionych przez najemcę 
lokalu użytkowego - Panią M. Werema  na remont pomieszczenia 
znajdującego się w ZSP w Mieszkowicach na poczet zadłużenia za najem 
lokalu (druk nr 9/31). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot.  zaliczenia wydatków poniesionych 
przez najemcę lokalu użytkowego - Panią M. Werema  na remont 
pomieszczenia znajdującego się w ZSP w Mieszkowicach na poczet 
zadłużenia za najem lokalu rozpatrzył go negatywnie. Jednocześnie Zarząd 
postanowił, że odstąpi od naliczania odsetek, natomiast należność główna - 
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zadłużenie za najem lokalu w kwocie 2 933,73 zł. powinna zostać zapłacona. 
Zarząd wyraził zgodę na uregulowanie w/w należności w ratach 
miesięcznych w okresie 3 lat. W przypadku nieuregulowania zadłużenia 
przez najemcę sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania 
sądowego. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

dot. zabezpieczenia środków finansowych z tytułu dostawy mediów do 
nieruchomości stanowiących bazy zlikwidowanego PZD w Gryfinie, 
będących własnością Powiatu Gryfińskiego oraz zajęcie stanowiska ws. 
budowy przyłącza wody do bazy w Baniach (druk nr 10/31). 

 
  Zarząd podpisał umowy z dostawcami mediów Grupą Energetyczną 
ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, Zakładem Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkanowej w Moryniu na dostawę mediów w okresie od 1 maja 2007 r. 
do 31 grudnia 2007 r. tj.: 
- energii elektrycznej (baza w Moryniu i w Baniach)-koszt około 1 680,00 zł.  
- woda i ścieki (baza w Moryniu) - 270,00 zł.  
  Środki na w/w zadania w kwocie 60 000 zł. zostaną zabezpieczone  
do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
 
11. Wniosek Skarbnika Powiatu ws. nieprawidłowości w sprawozdaniach 

budżetowych i finansowych, ich nieterminowe składanie oraz inne 
naruszenia (druk nr 11/31). 

 
  Zarząd zapoznał się w wnioskiem Skarbnika Powiatu  
ws. nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych i finansowych, ich 
nieterminowego składania oraz innych naruszeń.  Zarząd postanowił,  
że rozpatrzy wniosek na kolejnym posiedzeniu po otrzymaniu informacji 
uzupełniających w tym zakresie. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany uchwały  

Nr 117/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 12/31). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr 117/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 117/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
13. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. postanowienia 

Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Szczecinie  
o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego ws. o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (druk nr 13/31). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli 
dot. postanowienia Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO  
w Szczecinie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego  
ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zarząd jednogłośnie 
postanowił nie wnosić zażalenia na postanowienie Rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych przy RIO w Szczecinie do Głównego Rzecznika. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa ws. wniosku z dn. 9 maja Gminy Trzcińsko-Zdrój dot. 
udzielenia dotacji z PFOŚ i GW w 2007 r. (druk nr 14/31). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ws. wniosku z dn. 9 maja Gminy 
Trzcińsko-Zdrój dot. udzielenia dotacji z PFOŚ i GW w 2007 r. Zarząd 
rozpatrzył wniosek negatywnie ze względu na to, że środki z PFOŚ i GW na 
rok bieżący zostały już rozdysponowane.  Jednocześnie Zarząd zaznaczył, 
że w/w wniosek będzie mógł być rozpatrzony w 2008 r. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa ws. wniosku z dn. 14 maja Ligi Ochrony Przyrody Zarząd 
Okręgu w Szczecinie  dot. udzielenia dotacji z PFOŚ i GW w 2007 r. 
(druk nr 15/31). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ws. wniosku z dn. 14 maja Ligi Ochrony 
Przyrody Zarząd Okręgu w Szczecinie  dot. udzielenia dotacji z PFOŚ  
i GW w 2007 r. Zarząd rozpatrzył wniosek negatywnie ze względu na to,  
że środki z PFOŚ i GW na rok bieżący zostały już rozdysponowane.  
Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że w/w wniosek będzie mógł być 
rozpatrzony w 2008 r. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia 

bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2006 SPZOZ Zakładu 
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Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 3w Nowym Czarnowie 
(druk nr 16/31).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2006 SPZOZ Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 3w Nowym Czarnowie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat za 
rok 2006 SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Nowym Czarnowie. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmiany 

uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 
2006 r. ws. uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 17/31). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. 
ws. uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. ws. uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
18. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. propozycji 

zawarcia ugody z P. M. Wardowską (druk nr 18/31). 
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie zawierającym propozycję zawarcia ugody z Panią  
M. Wardowską. Zarząd postanowił, że podpisze porozumienie po jego 
wcześniejszej akceptacji przez Panią M. Wardowską. 
 
19. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie ws. zawarcia 

porozumienia z Panią D. Michalską (druk nr 19/31). 
 
  Zarząd podpisał porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z byłą 
pracownicą SPZZOZ w Likwidacji Panią D. Michalską. 
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20. 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 wraz z informacją uzupełniającą (druk 
nr 20/31). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją uzupełniającą Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami do wniosku 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 
udzielił Naczelnikowi WGN upoważnienia do negocjowania kwoty 
odszkodowania do wysokości 50 % wartości w/w nieruchomości 
wynikającej z operatu szacunkowego. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. 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 (druk nr 21/31). 

 
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. 
 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. wskazania 

przedstawicieli Powiatu Gryfińskiego do komisji przetargowej  
do zbadania i oceny ofert złożonych przez oferentów w ramach 
ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dzierżawę z przeznaczeniem 
na świadczenie usług medycznych: nieruchomości, sprzętu medycznego, 
wyposażenia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 22/31). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Gryfińskiego do komisji przetargowej do zbadania i oceny ofert 
złożonych przez oferentów w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dzierżawę z przeznaczeniem 
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na świadczenie usług medycznych: nieruchomości, sprzętu medycznego, wyposażenia - Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wskazania 
przedstawicieli Powiatu Gryfińskiego do komisji przetargowej  
do zbadania i oceny ofert złożonych przez oferentów w ramach ogłoszonego 
przetargu nieograniczonego na dzierżawę z przeznaczeniem na świadczenie 
usług medycznych: nieruchomości, sprzętu medycznego, wyposażenia - 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. 
 
23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia rezygnacji 

Rafała Muchy z funkcji członka Komisji Gospodarki (druk nr 23/31). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Rafała Muchy z funkcji członka Komisji Gospodarki? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Rafała Muchy z funkcji członka 
Komisji Gospodarki. 
 
24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. udzielenia Panu 

Wojciechowi Konarskiemu - Przewodniczącemu Zarządu Powiatu  
w Gryfinie pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu  
w Gryfinie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie 
w sprawie ze skargi Pani Doroty Rydzewskiej Sirant Dyrektora SPZOZ 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego  
w Gryfinie z dnia 14 maja 2007 r. na uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 5 kwietnia 2007 r. Nr VI./75/2007 (druk nr 24/31).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Konarskiemu - Przewodniczącemu Zarządu Powiatu  
w Gryfinie pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Gryfinie przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi Pani Doroty Rydzewskiej Sirant Dyrektora SPZOZ 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie z dnia 14 maja 2007 r.  
na uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. Nr VI./75/2007? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Konarskiemu- 
Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Gryfinie pełnomocnictwa do 
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reprezentowania Rady Powiatu w Gryfinie przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi Pani Doroty 
Rydzewskiej Sirant Dyrektora SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno- 
Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie z dnia 14 maja 2007 
r. na uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r.  
Nr VI./75/2007. 
 
25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z informacją o działaniach prawnych SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie dot. powództwa w sprawie błędu lekarskiego. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem – odpowiedzią Zachodniopomorskiej Kancelarii 
Audytorskiej „BUR” Spółka  z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniem czy wskazane 
sumy kosztów w raporcie i opinii są prawidłowe i były zbadane w całości  
w SPZOZ Zakład Psychiatryczny  Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
ws. planów zmiany lokalizacji siedziby placówki. 

 
 
 
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               ____________________ 
 
 


