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Protokół nr 35/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 25 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 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia stanowiska 

ws. budowy przyłącza wody do bazy w Baniach (druk nr 17a/35). 
- Projekt porozumienia w/s ratalnej spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie 
wobec wierzyciela Remedis S.A. przysłany przez wierzyciela (druk nr 21a/35). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia unieważnienia 
postępowania 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 22/35). 

 - 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. „Wycinka i pielęgnacja drzew oraz wycinka 
krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego, z podziałem na 2 zadania: zadanie I: gminy Banie, Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko Zdrój. (druk nr 23/35). 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia porozumień 
z Gminą Mieszkowice na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych na 
terenie gminy (druk nr 24/35). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia opinii na temat zaliczenia 
ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach do kategorii dróg gminnych (druk nr 25/35). 

 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007 (druk nr 26/35). 

3. Protokół Nr 33/III/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. oraz protokół Nr 34/III/2007 z dnia 
18 czerwca 2007 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5 - za, 0 - wstrzymało się,  
0 - przeciw).  

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska 
wicedyrektora (druk nr 1/35). 
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  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach rozpatrzył go negatywnie  
ze względów formalnych. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 1  
w Chojnie na rok szkolny 2006/2007 (druk nr 2/35). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki i jednogłośnie zatwierdził aneks nr 3  
do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2006/2007   
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
mianowania (D. Szwiec) (druk nr 3/35). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii 
odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
mianowania (dot. Pani D. Szwiec). 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
mianowania (A. Bylewska) (druk nr 4/35). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii 
odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
mianowania (dot. Pani A. Bylewskiej). 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP w Mieszkowicach na rok szkolny 2007/2008 
(druk nr 5/35). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP w Mieszkowicach na rok szkolny 2007/2008?  
Za – 5 osób, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP w Mieszkowicach na rok szkolny 2007/2008. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 
(druk nr 6/35). 

 
  Zarząd jednogłośnie odrzucił  projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 
2007/2008 i zobowiązał Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie do sporządzenia 
arkusza organizacji, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz 
uchwałą Nr 75/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2007 r.  
ws. ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów  
i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2007/2008. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie nie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie nie zatwierdzenia 
arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 (druk 
nr 7/35). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.  
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do wystąpienia z pismem do dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, aby 
przedstawili wykazy etatów administracji i obsługi w swoich placówkach.  
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 
na rok szkolny 2007/2008 (druk nr 8/35). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na rok szkolny 
2007/2008?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na rok 
szkolny 2007/2008. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie 
na rok szkolny 2007/2008 (druk nr 9/35). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie na rok szkolny 
2007/2008?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie na rok 
szkolny 2007/2008. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk  
nr 10/35). 

 
  Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. Mieszka I w Chojnie i postanowił, że decyzje w tej sprawie podejmie  
po spotkaniu z Dyrektorem SOSW w Chojnie i uzupełnieniu informacji  
w tym zakresie. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. rozpatrzenia możliwości wyasygnowania środków finansowych  
z budżetu powiatu na pokrycie II transzy stypendiów unijnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim (druk  
nr 11/35). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki i wyraził zgodę na założenie środków 
finansowych z budżetu powiatu w wysokości 315 299,24 zł. na pokrycie 
wypłat stypendium dla uczniów oraz na obsługę programu stypendialnego 
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w szkołach do czasu przekazania przez WUP w Szczecinie II transzy 
środków na stypendia unijne na przełomie lipca i sierpnia b.r.   
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1 w Chojnie 

dot. umorzenia zobowiązań wraz z odsetkami z tytułu dostawy energii 
cieplnej (druk nr 12/35). 

 
  Zarząd omówił w/w wniosek wraz z informacją uzupełniającą do tego 
wniosku przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy druku nr 17/35. 
 
14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dot. 

połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z obiektem Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz zwiększenie 
środków finansowych w budżecie DPS celem dokonania w/w połączenia 
(druk nr 13/35). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie dot. połączenia urządzeń sygnalizacyjno-
alarmowych z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie oraz zwiększenia środków finansowych w budżecie DPS celem 
dokonania w/w połączenia postanowił, że decyzje w tej sprawie podejmie  
po otrzymaniu dodatkowym informacji uzupełniających w tym zakresie. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia i aneksowanie umowy 
użyczenia Nr 2/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. (druk nr 14/35). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i wyraził zgodę na użyczenie wolnego pomieszczenia 
biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy  
ul. Sprzymierzonych 9 z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zarząd podpisał aneks Nr 2/2007  
do umowy użyczenia Nr 2/2006 z dn. 4 kwietnia 2006 r. zawartej z PCPR  
w Gryfinie.    
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zakupu podgrzewaczy wody do łazienek w budynku przy ul. 11 
Listopada 16 D w Gryfinie (druk nr 15/35). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami wyraził zgodę na zakupu podgrzewaczy 
wody do łazienek w budynku przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
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do wystąpienia do PEC z pismem zawierającym prośbę o spotkanie na 
nieruchomości  przy ul. 11 Listopada celem wyjaśnienia i omówienia 
warunków dostawy CW do budynku przez PEC na zasadach analogicznych 
do dotychczasowych, o których mowa w umowie zawartej z SM Regalia  
w Gryfinie.  
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 
zamiany nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego na nieruchomości drogowe stanowiące własność Gminy 
Gryfino (druk nr 16/35). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami dot. zamiany nieruchomości drogowych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomości drogowe 
stanowiące własność Gminy Gryfino zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu do przygotowania powtórnej analizy dróg tj. Zielnej, Długiej, 
Łącznej, Flisaczej, Fabrycznej i 3 Maja, co do zasadności ich kategorii  
i własności nieruchomości.   Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek po 
otrzymaniu uzupełniających informacji w tym zakresie.  
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. 

zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy i energię 
elektryczną (druk nr 17/35). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i postanowił w całości umorzyć należności Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy i energię elektryczną 
po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej w tym zakresie. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do 
przygotowania mat. poglądowych na posiedzenie Komisji zawierających 
budżet ZSP Nr 1 w Chojnie, zaległości finansowe, jakie szkoła posiada 
umorzenia, jakie do chwili obecnej otrzymała oraz skutki podwyżek  
w placówce. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s zajęcia stanowiska ws. budowy przyłącza wody do bazy w Baniach 
(druk nr 17a/35). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami wyraził zgodę na budowę  przyłącza wody 
do bazy w Baniach. Przyłącze zostanie wykonane przez „Wodociągi 
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Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie, która jest właścicielem sieci 
wodociągowej w Baniach. 
  Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z przetargu na najem 
pomieszczenia w budynku w Chojnie przy ul. Dworcowej postanowił 
pomimo zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym, zawrzeć umowę 
najmu na okres do 3 lat z Panem M. Piskorskim - na prowadzenie biura 
poselskiego, przy zastosowaniu stawki najmu zaproponowanej przez Posła.   
 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie - I etap” (budynek nr 6) (druk nr 18/35). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany osoby pełniącej 
funkcję kierownika budowy inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  
i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie - I etap”, przychylił się do propozycji zawartej 
we wniosku powołując na kierownika w/w budowy Pana mgr inż. Janusza 
Olszówkę. 
 
21. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s odpowiedzi 

wierzyciela SPZZOZ - Koncesjonowanej Hurtowni Farmaceutycznej 
Hammer na propozycję spłaty zobowiązania (druk nr 19/35). 

 
  Zarząd zapoznał się pismem wierzyciela SPZZOZ - Koncesjonowanej 
Hurtowni Farmaceutycznej Hammer i zobowiązał Likwidatora SPZZOZ  
w Gryfinie do ponownego wystąpienia z pismem do w/w wierzyciela 
zawierającym propozycję spłaty należności głównej oraz 30% odsetek  
do dnia 30 lipca 2007 r. 
 
22. Przyjęcie projektów porozumień w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ  

w Likwidacji w Gryfinie wobec wierzycieli A. Maciejewskiego  
i P. Rafalskiego (druk nr 20/35). 

 
  Zarząd zapoznał się i zaakceptował projekty porozumień w/s spłaty 
zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec wierzycieli  
A. Maciejewskiego i P. Rafalskiego. 
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23. Przyjęcie projektu porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie wobec wierzyciela Remedis S.A. (druk  
nr 21/35). 

 
  Zarząd zapoznał się z projektem porozumienia w/s spłaty zadłużenia 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec wierzyciela Remedis S.A. 
 
24. Projekt porozumienia w/s ratalnej spłaty zadłużenia SPZZOZ  

w Likwidacji w Gryfinie wobec wierzyciela Remedis S.A. przysłany 
przez wierzyciela (druk nr 21a/35). 

 
  Zarząd zapoznał się z projektem porozumienia przesłanym przez 
wierzyciela Remedis S.A. Zarząd uzupełnił zapis porozumienia w § 2 ust. 3 
pkt 2 „... zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku 
terminowej spłaty rat wierzyciel nie będzie naliczał dodatkowych odsetek 
od dnia podpisania porozumienia”. Zarząd z w/w zmianą zaakceptował 
treść porozumienia.  
 
25.  Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

unieważnienia postępowania 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 22/35). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami i zatwierdził unieważnienie postępowania 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. 

 
26. 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. „Wycinka  
i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzaków w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, 
z podziałem na 2 zadania: zadanie I: gminy Banie, Gryfino, 
Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, 
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Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój. (druk  
nr 23/35). 

 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami i jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową 
oraz SIWZ na zadanie pn. „Wycinka i pielęgnacja drzew oraz wycinka 
krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego, z podziałem na 2 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 2 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 2 zadania: zadanie I: gminy Banie, Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, 
Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój”. 
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

porozumień z Gminą Mieszkowice na współfinansowanie inwestycji na 
drogach powiatowych na terenie gminy (druk nr 24/35). 

 
  Zarząd zapoznał się i po naniesieniu poprawek jednogłośnie 
zatwierdził porozumienia z Gminą Mieszkowice na współfinansowanie 
inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy. 
 
28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia opinii na 

temat zaliczenia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach do kategorii dróg 
gminnych (druk nr 25/35). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach do kategorii 
dróg gminnych”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na 
temat zaliczenia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach do kategorii dróg 
gminnych.  
 
29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007 (druk nr 26/35). 

 
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, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007. 
 
30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa NZOZ Intermed Sp. z o.o.  
w Nowogardzie zawierającym chęć udziału w negocjacjach na dzierżawę 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Jednocześnie Zarząd przyjął rezygnację 
Prezesa Intermed z dniem 15.06.2007 r., w drodze porozumienia stron  
z dalszego wspierania Dyrektora SPZOZ SP w Gryfinie przy zarządzaniu, 
zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 umowy trójstronnej z dnia 19.12.2006 r. 
Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami do sporządzenia 
aneksu do umowy trójstronnej z dnia 19.12.2006 r. zawartej pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpitalem Powiatowym w Gryfinie oraz  
Sp. Intermed z o.o. w Nowogardzie wyłączając z umowy zapisy, które już 
zostały zrealizowane. 
 
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               ____________________ 
 
 
 
 
 
 


