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Protokół nr 33/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 12 czerwca 2007 r. w godz. od 900 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: 
- Pismo Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie zawierające informacje o wielkości 
zobowiązań wymagalnych na dzień 31 maja 2007 r. (druk nr 15a/33).   
3. Protokół Nr 31/III/2007 z dnia 28 maja 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (3 - za,  

0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/33). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 148/2007 w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/33). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 149/2007 w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 
3. 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 3/33). 

 
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, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 150/2007 w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 
4. Podjęcie 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 (druk nr 4/33). 

 
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 Nr 151/2007 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. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy  
do przygotowania zarządzenia wewnętrznego dyscyplinującego 
kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego do planowania w budżecie kosztów związanych z wypłatą 
odpraw emerytalnych i koniecznością odprowadzenia odpisu na ZFŚŚ. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wyboru oferty i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na ochronę 
budynku Powiatu Gryfińskiego znajdującego się w Chojnie przy  
ul. Dworcowej 1, administrowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie (druk nr 5/33). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i podpisał umowę na ochronę budynku Powiatu 
Gryfińskiego znajdującego się w Chojnie przy ul. Dworcowej 1, 
administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie z agencją 
ochrony GUSTAW SECURITAS SYSTEM ze Szczecina. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zajęcia stanowiska ws. sprzedaży części nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 98/4, położonej w obrębie Stare Objezierze, Gmina 
Moryń stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/33). 

  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami ws. sprzedaży części nieruchomości 
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oznaczonej numerem działki 98/4, położonej w obrębie Stare Objezierze, 
Gmina Moryń stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego postanowił 
wystąpić z pismem do właściwej Rady Sołeckiej o opinie w przedmiotowej 
sprawie. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 

zasad zawierania porozumień i spłaty zobowiązań wobec byłych 
pracowników SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 7/33). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad zawierania porozumień i spłaty zobowiązań wobec byłych pracowników 
SPZZOZ w Gryfinie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 152/2007 w sprawie 
określenia zasad zawierania porozumień i spłaty zobowiązań wobec byłych 
pracowników SPZZOZ w Gryfinie. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uwzględnienia 

w dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2007 SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie kwot będących pochodnymi 
od wypłaconych zaległych wynagrodzeń byłym pracownikom „Zespołu”  
(druk nr 8/33). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uwzględnienia w dotacji 
podmiotowej przyznanej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie kwot będących pochodnymi  
od wypłaconych zaległych wynagrodzeń byłym pracownikom „Zespołu”  
i zapoznał się z informacją dot. tego, że zawierane z byłymi pracownikami 
porozumienia w sprawie wypłaty zaległych wynagrodzeń pociągają za sobą 
konieczność odprowadzenia podatku oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.  
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających 
stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/33). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 153/2007 w sprawie ustalenia 
miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe 
zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

ws. powierzenia stanowiska dyrektora lub pełnienia obowiązków 
dyrektora ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie od dnia  
1 lipca 2007 r. (druk nr 10/33).  

 
  Zarząd postanowił na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 1 lipca 2007 r. 
do dnia 31 sierpnia 2007 r. powierzyć kierowanie ZSP Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie Pani Edycie Daszkiewicz. Jednocześnie 
Zarząd postanowił po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły 
oraz Kuratora Oświaty powierzyć stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 im. 
ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Pani Edycie Daszkiewicz na okres 5 lat 
szkolnych tj. od dnia 1 września 2007 r. do dnia 1 września 2012 r. 
Powyższe wynika z tego, że do konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora w/w placówki nie zgłosił się żaden kandydat. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

ws. powierzenia stanowiska dyrektora lub pełnienia obowiązków 
dyrektora ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie od dnia  
1 września 2007 r. (druk nr 11/33).  

 
  Zarząd po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły oraz 
Kuratora Oświaty postanowił powierzyć stanowisko dyrektora ZSP  
Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk 
na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2007 r. do dnia 1 września 
2012 r. Powyższe wynika z tego, że do konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora w/w placówki nie zgłosił się żaden kandydat. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki do wystąpienia z pismem do Rady Gminy Chojna  
oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z propozycją przejęcia do 
prowadzenia klas gimnazjalnych od roku szkolnego 2008/2009. 
  
12. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie 
(druk nr 12/33). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. przebiegu konkursu na stanowisko 
dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie. Zarząd wystąpił z pismem do Kuratora 
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Oświaty w Szczecinie ws. akceptacji kandydatury Pana Sławomira 
Głuszaka na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
 
13. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dot. zwiększenia środków 

finansowych w budżecie placówki (druk nr 13/33). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie dot. zwiększenia środków finansowych w budżecie placówki 
rozpatrzył go negatywnie. Zarząd zobowiązał Dyrektora do złożenia 
wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu 
przyznania środków finansowych na wymianę pokrycia dachu budynku 
placówki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w 2008 r.  
 
14. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju dot. zwiększenia 

planu wydatków budżetowych placówki (druk nr 14/33). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych 
placówki rozpatrzył go negatywnie. Zarząd zaznaczył, że na tym etapie 
Dyrektor w ramach swoich kompetencji może dokonać odpowiednich 
przesunięć w budżecie placówki. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, że plan 
wydatków budżetowych jednostki może zostać zwiększony po szczegółowej 
analizie wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze. 
 
15. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zwiększenia planu 

wydatków budżetowych placówki (druk nr 15/33). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1  
w Chojnie ws. zwiększenia planu wydatków budżetowych placówki  
zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do przeprowadzenia 
szczegółowej analizy budżetu ZSP Nr 1 w Chojnie celem ustalenia 
faktycznej kwoty o jaką należy zwiększyć wydatki budżetowe jednostki. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury,  Sportu  
i Turystyki do analizy stanu zatrudnienia nauczycieli w ramach Zespołów 
Szkół pod kątem prawidłowości naliczania odpisu na ZFŚŚ. Jednocześnie 
Zarząd zaznaczył, że plan wydatków budżetowych jednostki zostanie 
zwiększony po szczegółowej analizie wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze. 
   
16. Pismo Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie informujące o wielkości 

zobowiązań wymagalnych na dzień 31 maja 2007 r. (druk nr 15a/33).   
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  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie informującym o wielkości zobowiązań wymagalnych na dzień 31 
maja 2007 r. zobowiązał Dyrektora do dokonania zmian w planie 
finansowym jednostki polegających na zmniejszeniu funduszu 
wynagrodzeń i jednocześnie do przedstawienia tego dlaczego fundusz 
wynagrodzeń 2007 r. jest większy o kwotę około 300 000 złotych do roku 
2006 skoro przy uchwalaniu budżetu nie zakładano wzrostu wynagrodzeń. 
Zarząd zaznaczył, że na tym etapie Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie  
w ramach swoich kompetencji może dokonać odpowiednich przesunięć  
w budżecie placówki.  
  
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. opracowania dokumentacji technicznej 
oraz wykonania rozbiórki komina w DPS w Trzcińsku Zdroju (druk  
nr 16/33). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zobowiązał Dyrektora 
placówki do opracowania dokumentacji technicznej oraz rozbiórki komina 
w DPS w Trzcińku Zdroju w ramach posiadanych środków 
przeznaczonych na standaryzację w wysokości 90 000 złotych. Jednocześnie 
w zakresie realizacji w/w zadania w zależności od potrzeb Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych udzieli niezbędnej 
merytorycznej pomocy. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Pan Rafał Mucha. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia: 

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie 
nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń odwadniających 
oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: Banie, 
Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa” (druk nr 19/33). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami i jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową 
oraz SIWZ na zadanie pn. „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa 
urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie 
gmin: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa”. 
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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. „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń odwadniających oraz 
oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa”? 
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. „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń 
odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa” 
 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania -przetarg nieograniczony powyżej  

211 000 euro, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu 
konsolidacyjnego w wysokości do kwoty 19 000 000,00 zł” (druk 
nr 17/33). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski zapytał Skarbnika Powiatu czy 
korzystne jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, którego oprocentowanie 
ustalone jest w oparciu o WIBOR  3M, czy WIBOR 1M. 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jej zdaniem  
z symulacji wynika, że WIBOR 3M jest bardziej korzystny. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że na tak 
postawione pytanie jest trudno odpowiedzieć w kontekście 30 lat. Jest to zależne 
czy trend będzie wzrostowy czy malejący stóp procentowych. Jeżeli będzie 
wzrostowy to miesięczny będzie szybciej rósł niż trzymiesięczny, jeżeli będzie 
spadający to będzie 3 miesięczny korzystniejszy. Rafał Mucha, powiedział że 
jego zdaniem łatwiej będzie znaleźć bank do tego aby złożyć ofertę w oparciu  
o WIBOR 3M. Ddał, że należałoby się zastanowić czy jest potrzebna prowizja, 
bo można ogłosić specyfikację w której nie będzie przewidzianej prowizji  
co jest chyba korzystniejsze dla Powiatu Gryfińskiego który nie musi 
asygnować dodatkowych środków.  
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w specyfikacji jest zapis z 
którego można wnioskować że powiat od prowizji będzie płacił jeszcze odsetki, 
ponieważ prowizja ma być wliczona w kwotę kredytu. Dodał, że rozumie, że 
intencja była taka żeby nie płacić od razu prowizji tylko zapłacić ją w ratach, ale 
może warto byłoby rozważyć inną rodzaj zapisu, taki żeby prowizja była 
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spłacana razem z ratami w terminach ich spłat i nie była wliczana w kwotę 
kredytu bo trzeba będzie zapłacić odsetki od prowizji. 
Rafał Mucha powiedział również, że w specyfikacji pkt.2.5 lit. c jest zapis, 
„przewalutowanie kredytu w każdej chwili bez ponoszenia dodatkowych opłat”. 
W związku z tym zapisem zapytał czy uchwała Rady Powiatu obejmuje taką 
możliwość, żeby to zobowiązanie stało się zobowiązaniem w dewizach. 
Zdaniem Wiceprzewodniczącego warto byłoby zapytać Radcę Prawnego czy 
jest taka możliwość.  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski odpowiedział, że w uchwale 
Rady Powiatu jest zapis bardzo ogólnikowy, żeby nie zawężać pola działania w 
tej kwestii. Dodał, że prowizja jest kosztem kredytu i na pewno będą liczone 
odsetki, natomiast założono, że w tym momencie powiat nie będzie miał 
możliwości wyasygnowania pieniędzy z własnych środków na prowizję, jeżeli 
kredyt zostałby zaciągnięty i dlatego w taki sposób będzie to spłacane. Powiat 
już w tej chwili nie ma płynności finansowej. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że chodzi mu  
o zapis dot. tego, że prowizja będzie wliczona w kwotę kredytu, żeby bank tego 
nie odczytał, że będzie miał prawo naliczania odsetek również od tej kwoty.  
W związku z powyższym zdaniem Rafała Muchy w/w zapis można by 
ewentualnie doprecyzować.  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski odpowiedział, że bank musi 
naliczać odsetki dlatego, że z kredytu ma zostać zapłacona prowizja. 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński powiedział, że można zapisać  
w specyfikacji, że prowizja wynosi 0%. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha dodał, że jego zdaniem 
można zapisać że jedynym kosztem ma być oprocentowanie kredytu. Dodał,  
że należy zadbać o to aby zapisy w specyfikacji były doprecyzowane żeby 
później w umowie nie pojawiły jakieś inne rzeczy związane z dodatkowymi 
opłatami.  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski powiedział, że pkt. 2.6. lit. a 
powinien uzyskać brzmienie: „prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych 
(nie może przekroczyć 1% kwoty kredytu), wliczona w kwotę kredytu, płatna  
w ratach kwartalnych liczona od faktycznie uruchamianych kwot.  
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że jest jeszcze 
kwestia długu publicznego, ponieważ sporządzając taką kalkulację gdzie 
prowizja płatna jest w krótkim okresie czasu to ten koszt będzie wchodził  
w zobowiązanie. Jeżeli tego by nie było albo byłoby to rozłożone w dłuższym 
czasie to byłoby łatwiej tworzyć budżety kolejne no bo nie będzie tych 
ograniczeń w progach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.  
Dodał również, że oferenci muszą mieć jasność że prowizja będzie liczona od 
kwoty 19 000 000 złotych. Rafał Mucha zapytał, czy Powiat może liczyć na 
pożyczkę z budżetu państwa w tym roku. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski powiedział, że w na dzień 
dzisiejszy trudno powiedzieć, ale Zarząd poprosił o interwencję w tej sprawie 
Panią Teresę Lubińską i w tej chwili czeka na odpowiedź.  
   
Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Rafał Mucha opuścił posiedzenie Zarządu 
Powiatu. 
 

Zarząd z w/w poprawkami jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn. „Udzielenie 
kredytu konsolidacyjnego w wysokości do kwoty 19 000 000,00 zł”. 

 
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. „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości do kwoty 19 000 000,00 zł”? 
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. „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości do 
kwoty 19 000 000,00 zł”. 
 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usług 
geodezyjnych” (druk nr 18/33). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn. „Wykonanie usług geodezyjnych”. 

 
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. „Wykonanie usług geodezyjnych”? 
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. „Wykonanie usług geodezyjnych”. 
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21. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma Spółki 
Partnerskiej Radców Prawnych Madejski Sasiński (druk nr 20/33). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
dot. pisma Spółki Partnerskiej Radców Prawnych Madejski Sasiński  
i postanowił, że decyzje w tej sprawie podejmie na kolejnym posiedzeniu.  
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się i podpisał porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie zawarte z wierzycielami (byłymi 
pracownikami) SPZZOZ w Gryfinie. 
2. Zarząd zapoznał się w wnioskiem złożonym przez Radnego Adama Nycza  
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 maja b.r. w którym 
Radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, aby wystąpił z pismem do 
Burmistrza Mieszkowic o pisemne stanowisko Rady Miejskiej ws. przejęcia 
prowadzenia placówki ZSP w Mieszkowicach w formie użyczenia majątku. 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Radnego Adama Nycza i zobowiązał 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do wystąpienia z pismem  do 
Burmistrza Mieszkowic zawierającym w/w zapytanie na przełomie sierpnia  
i września b.r. ze względu na przerwę wakacyjną. 
3. Zarząd zapoznał się z sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Gryfinie 
przedstawioną przez p.o. Dyrektora Jerzego Herwarta. 
 
 
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               ____________________ 
 
 


