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Protokół nr 34/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 18 czerwca 2007 r. w godz. od 830 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: 
- Wniosek p.o. Dyrektora SPZOZ Szptala Powiatowego w Gryfinie ws. wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki geodezyjnej 275 
obrębu 3 Gryfino o powierzchni 594 m2 Kw 32048 (druk nr 3a/34). 

  - Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma Spółki Partnerskiej Radców 
Prawnych Madejski Sasiński (druk nr 26/34). 

  - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu  
z postępowania 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 i Moryń” (druk nr 27/34). 

3. Protokół Nr 32/III/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). Protokół Nr 33/III/2007 z dnia 12 czerwca został 
przełożony do zatwierdzenia na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

komisji stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających 
stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/34). 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego?  
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
stypendialnej, przyznającej stypendia na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających 
stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu 
Maciej Racinowski. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie (druk nr 2/34). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie. 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu ze względu na sprawy służbowe opuścił Członek 
Zarządu Jan Podleśny. 
 
3. Wniosek Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie dot. rozważenia 
możliwości przyspieszenia wydzierżawienia pomieszczeń po byłym 
OIOM-ie (druk nr 3/34). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Rady Społecznej przy SPZOZ 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie  
i uznał że na dzień dzisiejszy wydzierżawienia pomieszczeń po byłym 
OIOM-ie dla SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-
Leczniczego w Gryfinie jest bezzasadne.  
 
4. Wniosek p.o. Dyrektora SPZOZ Szptala Powiatowego w Gryfinie  

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej nr działki geodezyjnej 275 obrębu 3 Gryfino  
o powierzchni 594 m2 Kw 32048 (druk nr 3a/34). 

 
Zarząd przychylił się do wniosku p.o. Dyrektora SPZOZ Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie i konsekwentnie wyraził zgodę do przygotowania 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki geodezyjnej 275 obrębu 
3 Gryfino o powierzchni 594 m2 Kw 32048 na sprzedaż.  

 
5. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zestawienia spłat 

zobowiązań wobec byłych pracowników, z którymi zawarto 
porozumienia oraz zobowiązania wobec wierzycieli (byłych 
pracowników) według stanu na dzień 13 czerwca 2007 r. (druk  
nr 4/34). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 

zwierającym zestawienia spłat zobowiązań wobec byłych pracowników,  
z którymi zawarto porozumienia oraz zobowiązania wobec wierzycieli 
(byłych pracowników) według stanu na dzień 13 czerwca 2007 r. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 5/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie 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. 
 
7. 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 6/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego 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 - 4 osoby, 
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. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za  
I półrocze roku budżetowego (druk nr 7/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  
za I półrocze roku budżetowego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd z poprawkami przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego. 
 
9. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 8/34). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski zapytał Jarosława Witeńkę na 
czym polegają zmiany do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie 
zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2006 SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie, SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
Jarosław Witeńko Koordynator ds. Służby Zdrowia odpowiedział, że po 
przeanalizowaniu w/w projektów uchwał zostały wprowadzone zmiany dlatego, 
że każdy z Dyrektorów w/w Zakładów przygotował je na swój sposób, nie 
biorąc przykładu z lat poprzednich. W związku z powyższym projekty uchwał  
dot. zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2006 r. zostały zapisane w tej 
samej formie dla wszystkich Zakładów. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie w poprawionej wersji projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 9/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
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 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
 
11. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy 
w Gryfinie (druk nr 10/34). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie w poprawionej wersji projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie. 
 
12. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk 
nr 11/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie w poprawionej wersji projekt uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 19/5 i 27/11, położonej  
w obrębie ewidencji Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój wraz  
z uzupełniającą informacją (druk nr 12/34). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją uzupełniającą do wniosku 

Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej 
numerami działek 19/5 i 27/11, położonej w obrębie ewidencji Chełm 
Górny, gmina Trzcińsko Zdrój.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej w własność Powiatu 
Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej w własność Powiatu Gryfińskiego oraz projekt decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg  
w Gryfinie z siedzibą w Baniach na w/w nieruchomości. 
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania 

darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz 
Gminy Trzcińsko Zdrój (druk nr 13/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy 
Trzcińsko Zdrój? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanej 
przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania 

inwestycji polegającej na modernizacji węzła ciepłowniczego, 
znajdującego się w budynku przychodni, położonym na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 167/15  
o powierzchni 0,2529 ha - ul. Niepodległości 28 (druk nr 14/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przekazania inwestycji polegającej na modernizacji węzła ciepłowniczego, znajdującego 
się w budynku przychodni, położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha - ul. Niepodległości 28?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przekazania 
inwestycji polegającej na modernizacji węzła ciepłowniczego, znajdującego 
się w budynku przychodni, położonym na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 167/15 o powierzchni 
0,2529 ha - ul. Niepodległości 28. Jednocześnie Zarząd przyjął projekt 
porozumienia z „Intermed” Sp. z o.o. z Nowogardu dot. określenia zasad 
rozliczania inwestycji polegającej na modernizacji węzła cieplnego 
znajdującego się w budynku przychodni położonym na w/w nieruchomości. 
 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
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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 wycen 
szacunkowych nieruchomości” (druk nr 15/34). 

 
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. „Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości”. 

 
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 „Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na. „Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości”. 
 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  
o cenę pn. „Dostarczanie materiałów biurowych dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 16/34). 

 
  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 zapytania o cenę pn. „Dostarczanie materiałów 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”oraz wybrał ofertę 
cenową wykonawcy Biuro Plus Kitta i Spółka ze Szczecina. 
 
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

w/s przyjęcia zaktualizowanej „Powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015.” 
(druk nr 17/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2007-2015”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015”. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umów z ENEA S.A. na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji. Sygnalizacje świetlne w Gryfinie przy ul. 9 Maja,  
oraz ul. Krasińskiego (druk nr 18/34). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami i podpisał umowy z ENEA S.A. na sprzedaż energii elektrycznej  
i świadczenia usług dystrybucji - sygnalizacje świetlne w Gryfinie przy  
ul. 9 Maja, oraz ul. Krasińskiego. 

 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s uzgodnienia terminu płatności za udostępnienie nieruchomości celem 
budowy przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb Sądu Rejonowego  
w Gryfinie Wydział Zamiejscowy Grodzki w Chojnie (druk nr 19/34). 

 
        Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i wyraził zgodę na zmianę terminu płatności za 
udostępnienie nieruchomości celem budowy przyłącza 
telekomunikacyjnego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydział 
Zamiejscowy Grodzki w Chojnie. W związku z powyższym Zarząd podpisał 
nowe porozumienie w tym zakresie. 
 
21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 20/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

ostatecznego terminu przeniesienia Domu Dziecka z Binowa do Chojny 
(druk nr 21/34). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia ostatecznego terminu przeniesienia Domu Dziecka z Binowa do Chojny? 
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd z poprawkami przyjął  jednogłośnie projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ostatecznego terminu przeniesienia 
Domu Dziecka z Binowa do Chojny. 
 
23. Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Hurtowni 

Farmaceutycznej  HAMMER z Łodzi przez SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie (druk nr 22/34). 

 
Zarząd zapoznał się i zaakceptował projekt porozumienia w/s spłaty 

zadłużenia wobec Hurtowni Farmaceutycznej  HAMMER z Łodzi przez 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie. 
 
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały 121/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 maja 2007 r.  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na II kwartał 2007 
r. dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie  (druk  
nr 23/34). 

 
Zarząd uznał, że uchwała w sprawie zmiany uchwały 121/2007 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie udzielenia  
z budżetu Powiatu Gryfińskiego na II kwartał 2007 r. dotacji podmiotowej 
dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wymaga dodatkowych wyjaśnień  
i zobowiązał Skarbnika Powiatu oraz Likwidatora SPZZOZ  
do sprawdzenia czy podstawa prawna zapisana w treści w/w uchwały jest 
prawidłowa. 

 
25. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. spłaty zobowiązania 

SPZZOZ w Gryfinie wobec A. Maciejowskiego i P. Rafalskiego  
z Bydgoszczy (druk nr 24/34). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją dot. spłaty zobowiązania SPZZOZ 

w Gryfinie wobec A. Maciejowskiego i P. Rafalskiego z Bydgoszczy  
Zarząd zmienił swoją decyzję podjętą na posiedzeniu w dniu 4 czerwca  
w tej sprawie i zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do ponownego 
wystąpienia z propozycją zawarcia porozumienia.  Spłata zadłużenia 
nastąpi do dnia 30 sierpnia 2007 r. przy rezygnacji w/w wierzycieli z 80 % 
należnych odsetek. 

 
26. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zobowiązania 

SPZZOZ w Gryfinie wobec Sp. Magellan (druk nr 25/34). 
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Zarząd zapoznał się z efektem wyroku ze Spółką Magellan gdzie 
zobowiązanie wobec Spółki wynosi 173 679,91 zł. i postanowił, że decyzje  
w tej sprawie podejmie w późniejszym czasie. 

 
27. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma Spółki 

Partnerskiej Radców Prawnych Madejski Sasiński (druk nr 26/34). 
 
         Zarząd po zapoznaniu się z pismem Spółki Partnerskiej Radców 
Prawnych Madejski Sasiński postanowił wybrać wariant 2 spłaty 
zadłużenia zaproponowany przez Spółkę przy zmianie daty w pkt c tj. „...do 
14 lipca 2007 r...” oraz z wyłączeniem pkt. d (tzn. że od dnia podpisania 
ugody nie będą naliczane odsetki).  Zarząd zobowiązał Likwidatora 
SPZZOZ w Gryfinie do wystąpienia z pismem zawierającym chęć zawarcia 
ugody ze Spółką Partnerską Radców Prawnych Madejski Sasiński na w/w 
warunkach. 
  
28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

protokołu z postępowania 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 i Moryń” (druk nr 27/34). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. zatwierdzenia protokołu  
z postępowania 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 i Moryń” i zatwierdził protokół w części. Przyjął ofertę 
firmy WALDIX ze Szczecina na zadanie I tj. wykaszanie traw  
w m. Gryfino, Stare Czarnowo. Jednocześnie Zarząd unieważnił 
postępowanie na zadanie II - gminy Banie i Widuchowa, zadanie III - 
gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój oraz zadanie IV - gminy: Cedynia  
i Moryń” 
 
29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się i podpisał porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie zawarte z wierzycielem  SPZZOZ  
w Gryfinie Panem B. Szymańskim. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
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Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski     ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler                  ____________________ 
           Członek Zarządu          - Jan Podleśny            ____________________       
  Członek Zarządu            - Maciej Racinowski     ____________________ 

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 


