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Protokół nr 32/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 4 czerwca 2007 r. w godz. od 1100 do 1500 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: 
 - Zlecenie na wykoszenie traw i chwastów rosnących w poboczu dróg powiatowych oraz 

ich uprzątnięcie dla firmy Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski, Dolsko 1/2, 74-503 
Moryń (druk nr 18/32). 
- Zlecenie na wykoszenie traw i chwastów rosnących w poboczu dróg powiatowych oraz 
ich uprzątnięcie dla PUK Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino (druk nr 19/32). 
3. Protokół Nr 31/III/2007 z dnia 28 maja 2007 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 
  
  W dniu dzisiejszym o godz. 800  Zarząd Powiatu odbył wizytę w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno Wychowawczym w Chojnie, gdzie uczestniczył w spotkaniu z wykonawcą robót na 
budynku Nr 6 do którego ma zostać relokowany Dom Dziecka obecnie mieszczący się  
w  Binowie. Omówiono również finansowanie w/w Domu, które odbywać się będzie z dwóch 
źródeł tj. z budżetu powiatu jak również z budżetu SOSW w Chojnie. Zarząd spotkał się 
również z przedstawicielem Firmy Pluta z Dolic, wykonawcą remontu budynku Nr 2  
w Chojnie i zapoznał się z sytuacją dot. remontu tego budynku, do którego ścian przylegają 
garaże będące własnością osób prywatnych. Zarząd spotkał się z Panem Karolem Krzątałą, 
gdzie omówiono sprawę dot. dokumentacji na zadanie dot. remontu internatu przy ZSP Nr 2 
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości 

dotacji dla szkół niepublicznych w 2007 roku, działających na terenie 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/32). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w 2007 roku, działających na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wysokości dotacji dla 
szkół niepublicznych w 2007 roku, działających na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. zatwierdzenia: 
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- aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 2 w Chojnie na rok 
szkolny 2006/2007 oraz wyrażenie zgody na zwiększenie liczby godzin 
wychowawczych w internacie ZSP Nr 2 w Chojnie 
- aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok 
szkolny 2006/2007 (druk nr 2/32). 
 
  Zarząd zatwierdził jednogłośnie aneks nr 4 do arkusza 

organizacyjnego ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2006/2007. Zarząd 
zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 2 w Chojnie na 
rok szkolny 2006/2007 z zastrzeżeniem do wysokości godzin 550,51, tym 
samym nie wyrażając zgody na zwiększenie godzin o 4,34. Jednocześnie 
Zarząd nie zatwierdził aneksu w odniesieniu do nauczycieli, którzy nie 
mają odpowiednich kwalifikacji zobowiązując Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do weryfikacji powyższego w 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do sprawdzenia czy została 
wprowadzona nadwyżka godzin w ZSP Nr 2 Chojnie i wypłata środków 
pieniężnych z tego tytułu. Jeżeli nastąpiła wypłata, bez zatwierdzonego 
arkusza organizacyjnego należy dokonać wyliczenia i zarządzać od 
Dyrektora placówki zwrotu tychże środków.  

Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie liczby godzin wychowawczych  
w internacie ZSP Nr 2 w Chojnie. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP w Mieszkowicach na rok 
szkolny 2007/2008 (druk nr 3/32). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP w Mieszkowicach na rok 
szkolny 2007/2008 do momentu otrzymania od Naczelnika Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dodatkowych informacji 
uzupełniających w tym zakresie. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok 
szkolny 2007/2008 (druk nr 4/32). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok 
szkolny 2007/2008 do momentu otrzymania od Naczelnika Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dodatkowych informacji 
uzupełniających w tym zakresie. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok 
szkolny 2007/2008 (druk nr 5/32). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok 
szkolny 2007/2008 do momentu otrzymania od Naczelnika Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dodatkowych informacji 
uzupełniających w tym zakresie. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok 
szkolny 2007/2008 (druk nr 6/32). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok 
szkolny 2007/2008 do momentu otrzymania od Naczelnika Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dodatkowych informacji 
uzupełniających w tym zakresie. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Chojnie na rok 
szkolny 2007/2008 (druk nr 7/32). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Chojnie na rok 
szkolny 2007/2008 do momentu otrzymania od Naczelnika Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dodatkowych informacji 
uzupełniających w tym zakresie. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 (druk nr 8/32). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 do momentu otrzymania od 
Naczelnika Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dodatkowych 
informacji uzupełniających w tym zakresie. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 (druk nr 9/32). 
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  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 do momentu 
otrzymania od Naczelnika Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dodatkowych informacji uzupełniających w tym zakresie. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 (druk nr 10/32). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił przełożyć podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 do momentu 
otrzymania od Naczelnika Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dodatkowych informacji uzupełniających w tym zakresie. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZOZ Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie 
(druk nr 11/32). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZOZ Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego 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 SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-
Leczniczego w Gryfinie. 
 

12. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku - Zdroju dot. zwiększenia 
środków finansowych placówki (druk nr 12/32). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora DPS w Trzcińsku - 
Zdroju dot. zwiększenia środków finansowych placówki i rozpatrzył go 
negatywnie z zaznaczeniem, że w dniu 17 maja Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 137/2007, w której zwiększono budżet DPS Trzcińsku Zdroju  
o kwotę 90 000 złotych z przeznaczeniem na remonty i dochodzenie  
do standardów placówki. W związku z powyższym Zarząd postanowił,  
że w ramach w/w kwoty należy zrealizować zobowiązanie finansowe 
wynikające z wykonania w placówce ekspertyzy budowlanej komina 
wolnostojącego oraz pomiaru pionowości komina łącznie na kwotę  
4.568 złotych. 
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13. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dot. określenia sposobu 

i terminu zmiany siedziby placówki w Binowie do siedziby Domu 
Dziecka w Chojnie (druk nr 13/32). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Binowie 
ws. określenia sposobu i terminu zmiany siedziby placówki opiekuńczo-
wychowawczej Dom Dziecka z siedzibą w Binowie 32, 47-106 Stare 
Czarnowo do siedziby Domu Dziecka w Chojnie ul. Podmurze 4, 74-500 
Chojna. Zarząd zobowiązał Audytora do określenia ryzyk i koniecznych 
działań formalno-prawnych związanych z przeniesieniem w/w placówki  
do Chojny. Jednocześnie Zarząd określił termin brzegowy zmiany siedziby 
Domu Dziecka w Binowie na dzień 1 września 2007 r. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia Dyrektora PCPR w Gryfinie Pani Mariannie 
Kołodziejskiej-Nowickiej do składania oświadczeń woli (druk  
nr 14/32). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Gryfinie Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej  
do składania oświadczeń woli  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora PCPR w Gryfinie Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej do 
składania oświadczeń woli. 
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 19/5 i 27/11/ położonej  
w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, Gmina Trzcińsko Zdrój 
(druk nr 15/32). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 19/5 i 27/11/ położonej 
w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, Gmina Trzcińsko Zdrój. Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do 
uszczegółowienia opinii do wniosku o wskazanie czy obecny kształt działki 
nie będzie kolidował z ewentualnymi przyszłymi modernizacjami biegnącej 
w sąsiedztwie drogi powiatowej powodując konieczność ponownego 
wykupu gruntów. 
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16. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. nieprawidłowości w 
sprawozdaniach budżetowych i finansowych, ich nieterminowe 
składanie oraz inne naruszenia wraz z informacją uzupełniającą 
(druk nr 16/32). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Skarbnika Powiatu dot. 
nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych i finansowych, ich 
nieterminowe składanie oraz inne naruszenia. Zarząd udzielił upomnienia 
wszystkim kierownikom jednostek, którzy nieterminowo złożyli w/w 
sprawozdania oraz zobowiązał ich do przedstawienia w ciągu 14 dni 
informacji dot. tego, jakie kroki zostaną podjęte w celu wyeliminowania 
zaistniałych uchybień. Zarząd   zobowiązał Wydział Finansowo – Księgowy 
do przygotowania oraz przesłania do kierowników jednostek pism 
zawierających w/w postanowienie. 
 

17. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zestawienia 
wysokości kwot, które w bieżącym roku zostały wypłacone 
wierzycielom (druk nr 17/32). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
dot. zestawienia wysokości kwot, które w bieżącym roku zostały wypłacone 
wierzycielom.  
  Jednocześnie w związku z przeprowadzoną rozmową telefoniczną  
z przedstawicielem Pana P. Rafalskiego i Pana A. Maciejewskiego - 
wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie Zarząd zobowiązał Likwidatora do 
wystąpienia z projektem porozumienia do w/w wierzycieli zwierającym 
zapis, że spłata należności nastąpi w całości przy rezygnacji w/w Panów  
z 85% odsetek. 
 

18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem rodziców i dzieci korzystających z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w Poradni w Gryfinie, którzy zwrócili się  
z prośbą o nie przenoszenie siedziby placówki do budynku internatu ZSP Nr 2  
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               ____________________ 


