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Protokół nr 37/III/2007 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 W dniu 3 lipca 2007 r. w godz. od 830 do 1500 oraz w dniu 6 lipca  
w godz. od 800 do 1500   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 
W dniu 3 lipca 2007 r. 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zawierający 
informację dyrektorów szkół i placówek o terminach pracy komisji kwalifikacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
kontraktowego (druk nr 8a/37). 
-Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. 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 SOSW w Chojnie - I etap”(druk  
nr 19a/37). 

3. Protokół Nr 35/III/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz Nr 36/III/2007 z dnia  
28 czerwca 2007 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5-za, 0-wstrzymało się, 0-przeciw) 
 
W dniu 6 lipca 2007 r. 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 (druk nr 31/37). 
- Wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. przyjęcia   
projektu porozumienia ws. trybu ustalenia odszkodowania dla Powiatu Gryfińskiego z 
tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania nieruchomości zabudowanych, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie 
(druk nr 32/37). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Dyrektora 
ZPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 33/37). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Likwidatora 
ZPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 34/37). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 171/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z 
dnia 28 czerwca 2007 r. (druk nr 35/37). 
- Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot.  podpisania umowy na koszenie 
poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna (druk nr 36/37). 
- Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy na koszenie 
poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr 37/37). 
- Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy na utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie miasta Chojna (druk nr 38/37). 
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- Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy przetargowej na 
koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin: Gryfino i Stare Czarnowo 
(druk nr 39/37). 
- Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. udzielenia dotacji na III kwartał 2007 
r. (druk nr 40/37). 
- Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Siemens Medical Solutions 
Diagnostics Sp. z o.o. z Warszawy przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie (druk  
nr 41/37). 
- Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Magellan Sp. z o.o. z Łodzi przez 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 42/37). 
-Wniosek p.o. Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
ws. dofinansowania Szpitala (druk nr 43/37). 
-Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju  
ws. wykonania remontu dachu w budynku nr 1, przed planowaną termomodernizacją 
budynku (druk nr 44/37). 
-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 45/38). 

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

ws. zatwierdzenia aneksu Nr 5 do organizacji roku szkolnego 2007/2008 
w ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 1/37). 

 
 Zarząd zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 2  
w Chojnie na rok szkolny 2006/2007 do wysokości godzin 554,85, tym 
samym anulując swoją wcześniejszą decyzję w tym zakresie podjętą na  
32 posiedzeniu Zarządu w dniu 4 czerwca b.r. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji SOSW w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 (druk 
nr 5/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji SOSW 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 SOSW w Chojnie na rok szkolny 2007/2008. 
 
3. 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). 
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  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 uzupełnieniu przez Dyrektora SOSW w Chojnie informacji w zakresie 
możliwości utrzymania w/w szkoły w roku 2008.  
 O godz. 930  Zarząd spotkał się z przedstawicielami firmy Pluta S.C. z Dolic. 
Firma ta jest wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOSW w Chojnie - I etap” - budynek Nr 2. Na spotkaniu 
poruszono następujące zagadnienia: 
- do chwili obecnej nie ustalono formy prawnej zabudowań gospodarczych 
znajdujących się w sąsiedztwie budynku Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie (garaże). Wyburzenie budynku Nr 2 spowoduje 
zawalenie się garaży, które posadowione są na gruncie gminnym. Władze gminy 
Chojna do dnia dzisiejszego nie udzieliły odpowiedzi na wniosek Powiatu 
Gryfińskiego dot. wyrażenia zgody na udostępnianie placu, na którym znajdują 
się w/w zabudowania. W/w zgoda potrzebna jest do kontynuowania inwestycji, 
- w trakcie prac rozbiórkowych w budynku Nr 2 stwierdzono, znaczne 
rozbieżności w stosunku do przyjętej dokumentacji projektowej np. grubość 
stropów. Odstępstwa te będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu po 
dostarczeniu przez wykonawcę protokołu konieczności z opinią inspektora 
nadzoru. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

ws. zatwierdzenia listy rezerwowej stypendystów kwalifikujących się do 
otrzymania wsparcia stypendialnego Działania 2.2 ZPORR (druk  
nr 6/37). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki i zatwierdził listę rezerwową stypendystów 
kwalifikujących się do otrzymania wsparcia stypendialnego Działania 2.2 
ZPORR.  
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia 
dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych do rozliczania projektu - Stypendialnego EFS 
dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych (druk nr 7/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół 
do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczania projektu - 
Stypendialnego EFS dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych?  
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Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia 
dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów niezbędnych do rozliczania projektu - Stypendialnego EFS dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2006/2007 (druk nr 8/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2006/2007?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd po wprowadzeniu poprawki podjął jednogłośnie uchwałę  
w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2006/2007. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

zawierający informację dyrektorów szkół i placówek o terminach pracy 
komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (druk nr 8a/37). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją dyrektorów szkół i placówek 
zawierającą terminy prac komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. 
Zarząd postanowił, że nie skorzysta z możliwości wytypowania 
obserwatorów do udziału w pracach w/w komisji. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

zawierający uzupełnienie do wniosku z dnia 15 czerwca 2007 r. w 
sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie za olej opałowy używany do ogrzewania szkoły  
i energię elektryczną (druk nr 9/37). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami zawierającym uzupełnienie do wniosku z dnia  
15 czerwca 2007 r., który był przedmiotem obrad Zarządu w dniu  
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25 czerwca b.r. w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy używany  
do ogrzewania szkoły i energię elektryczną. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. ustalenia ceny 

wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
10/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie Binowo gmina Stare Czarnowo. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia zgody na 

zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego 
własność Powiatu Gryfińskiego?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego 
znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerem działki 340/4, 
położonej w obrębie 3 m. Chojna. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wypłaty odszkodowania za szkodę wynikłą w związku z nawałnicą, 
jaka przeszła nad Gryfinem w dniu 19.01.2007 r. (druk nr 12/37). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami dot. wypłaty odszkodowania za szkodę wynikłą  
w związku z nawałnicą, jaka przeszła nad Gryfinem w dniu 19.01.2007 r.  
i zobowiązał Wydział Gospodarki do wystąpienia z zapytaniem do najemcy 
lokalu czy w związku z zaistniałą sytuacją wystąpił on z pismem do swojego 
ubezpieczyciela.  
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. udzielenia Pani 

Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu 
Powiatu w Gryfinie (druk nr 13/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia Pani Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu 
Zarządu Powiatu w Gryfinie?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Pani 
Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu 
w Gryfinie. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Kołowo Gm. Stare Czarnowo (druk 
nr 14/37). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały postanowił nie 
uzgodnić przedmiotowego projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ proponowane rozwiązanie nie uwzględnia 
parametrów drogi powiatowej przy jednoczesnym naruszeniu praw 
własnościowych przy działce nr 37 (przy terenie funkcjonalnym określonym 
6ZU). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie geodezyjnym Kołowo gm. Stare Czarnowo?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd z w/w poprawkami podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kołowo 
gm. Stare Czarnowo. 
 
14. Wniosek Inspektora - Koordynatora Ochrony Zdrowia ws. pisma 

Dyrektora  SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie dot. zwrotu dotacji 
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przyznanej szpitalowi przez Powiat Gryfiński na realizację programów 
zdrowotnych (druk 15/37). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora  SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie wydał decyzję zobowiązującą SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie do zwrotu dotacji celowej w wysokości 60 000 
złotych wraz z odsetkami. W w/w piśmie Dyrektor poinformował Zarząd 
Powiatu o nieprawidłowościach w wykorzystaniu przez szpital powyższej 
dotacji. 
 
15. Wniosek Inspektora - Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. pisma 

Prezesa NZOZ Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie Pana Jacka Kargula 
(druk nr 16/37). 

 
  Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Prezesa NZOZ Intermed Sp. z o.o.  
w Nowogardzie Pana Jacka Kargula na zaproszenie ws. ewentualnej 
dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. Zarząd zaakceptował treść odpowiedzi w/w pismo 
przygotowanej przez  Koordynatora ds. Zdrowia.  
  
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczenie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 
(druk nr 17/37). 

 
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. „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 

 
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 „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”? 
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 „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych”. 
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17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa 
sprzętu komputerowego” (druk nr 18/37). 

 
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. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 

 
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 „Dostawa sprzętu komputerowego”? 
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 „Dostawa sprzętu komputerowego”. 
 
18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

o udzielenie zamówienia publicznego na „Audyt 
zewnętrzny projektów stypendialnych” (druk nr 19/37). 

 
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. „Audyt zewnętrzny projektów stypendialnych”. 

 
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 „Audyt zewnętrzny projektów stypendialnych”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Audyt zewnętrzny projektów stypendialnych”. 
 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. 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 SOSW w Chojnie - I etap”(druk nr 19a/37). 

 
  Zarząd przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych powołując na  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 SOSW w Chojnie - I etap” Pana Janusza Olszówkę.  
 
20. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zobowiązań Pana 

A. Olbrych, z tytuł zaległych należności za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej (druk nr 21/37).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie  
jednogłośnie postanowił w całości umorzyć zobowiązania Pana A. Olbrych, 
z tytuł zaległych należności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

opinii na temat  zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi 
od miejscowości Giżyc do drogi powiatowej nr 2112Z (druk nr 26/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia opinii na temat  zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi od miejscowości 
Giżyc do drogi powiatowej nr 2112Z?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na 
temat zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi od 
miejscowości Giżyc do drogi powiatowej nr 2112Z. 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Wicestarosta Jerzy Miler. 
 
22. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. powołania komisji 

doraźnej ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej 



 10

jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk 
nr 27/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie?  
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
doraźnej ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej 
jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Wicestarosta Jerzy Miler. 
 
23. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 

zasad sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 28/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zasad sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej  
pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia zasad 
sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej 
pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

umów na utrzymanie dróg powiatowych w miejscowościach Chojna oraz 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 30/37). 

 
  Zarząd zapoznał się wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami ws. podpisania umów na utrzymanie dróg powiatowych  
w miejscowościach Chojna oraz Trzcińsko-Zdrój. Zarząd wyraził zgodę na 
podpisanie umowy na utrzymanie dróg powiatowych w m. Trzcińsko - 
Zdrój w okresie od 01.07.2007 r. do 31.02.2008 r. 
Umowa na utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 01.07.2007 r.  
do 31.02.2008 r. w m. Chojna nie została podpisana ze względu na to,  
iż Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami poinformował, że otrzymał 
opinię Radcy Prawnego w tej sprawie, z której wynika, że prawo zamówień 
publicznych nie zezwala Zarządowi Powiatu na podpisanie umów do 
wysokości kwoty zawartej w w/w projekcie umowy.  
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Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach do dnia 6 lipca 2007 r. do godz. 800. 
 
25. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot.  podpisania umowy na 

koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna (druk  
nr 36/37). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Zarządzania Drogami  
i po naniesieniu poprawek wyraził zgodę i podpisał umowę - zlecenie  
Nr ZD/07/07 na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy 
Chojna ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Chojnie na kwotę 7 710,06 
złotych brutto. 
 
26. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy na 

koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 
(druk nr 37/37). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Zarządzania Drogami  
i po naniesieniu poprawek wyraził zgodę i podpisał umowę - zlecenie  
Nr ZD/09/07 na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy 
Trzcińsko - Zdrój z Panem Tadeuszem Łyczakowskim na kwotę 8 530,87 
złotych brutto. 
 
27. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy na 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Chojna (druk nr 38/37). 
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Zarządzania Drogami   
i po naniesieniu wyraził zgodę i podpisał umowę - zlecenie Nr ZD/10/07  
na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Chojna  z PUK  
w Chojnie na kwotę 34 800,00 złotych brutto. 
 
28. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie 
przeznaczonych do sprzedaży (druk nr 29/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej  
pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży?  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej 
pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży. 
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 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Zarządzania Drogami  
do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
przekazania w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfinie 
samochodu ciężarowo-osobowego Nysa 522, który stanowi jeden ze 
składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej  
pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
 
29. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy 

przetargowej na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin: 
Gryfino i Stare Czarnowo (druk nr 39/37). 

 
  Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Zarządzania 
Drogami, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WALDIX” ze 
Szczecina odstąpiło od podpisania porozumienia na okres 6 lat na koszenie 
poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Gryfino oraz Gminy Stare 
Czarnowo. 
 
30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 
(druk nr 31/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008. 
 
31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok 
szkolny 2007/2008 (druk nr 4/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 
2007/2008. 
32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008 
(druk nr 3/37). 

 



 13

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008. 
 
33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 (druk 
nr 2/37). 

 
  Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 
2007/2008. 
 
34. Wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. 

przyjęcia projektu porozumienia ws. trybu ustalenia odszkodowania dla 
Powiatu Gryfińskiego z tytułu objęcia obszarem ograniczonego 
użytkowania nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie (druk  
nr 32/37). 

 
Zarząd zapoznał się i po naniesieniu poprawek zaakceptował treść 

projektu porozumienia ws. trybu ustalenia odszkodowania dla Powiatu 
Gryfińskiego z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytkowania 
nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie.  
 
35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania 

Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 33/37). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie odwołania Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 34/37). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania 

błędu pisarskiego w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 171/2007 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. (druk nr 35/37). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 171/2007 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r.?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 171/2007 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. 
 
38. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. pisma Nr 1591-

VI/07/2082 Sp. Jatex Finanse  (druk nr 22/37). 
 
  Zarząd zapoznał się z pismem Spółki Jatex Finanse, w którym Spółka 
w związku z przedstawioną jej propozycją zawarcia porozumienia nie 
zgodziła się na redukcję 90 % należnych jej odsetek. 
 
39. Projekt pisma - odpowiedzi Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na pismo 

Sp. Jatex Finanse z dnia 20 czerwca (druk nr 23/37). 
 
  Zarząd zapoznał się z pismem skierowanym przez Likwidatora 
SPZZOZ w Gryfinie do Spółki Jatex Finanse, w którym zwraca się  
z propozycją zawarcia porozumienia przy rezygnacji przez Spółkę z 50 % 
należnych jej odsetek. 
 
40. Projekt pisma - odpowiedzi Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na pismo 

Koncesjonowanej Hurtowni Farmaceutycznej z Łodzi (druk nr 24/37). 
 
  Zarząd zapoznał się z pismem skierowanym przez Likwidatora 
SPZZOZ w Gryfinie do Koncesjonowanej Hurtowni Farmaceutycznej  
z Łodzi, w którym przedstawił propozycję zawarcia porozumienia przy 
rezygnacji przez Hurtownię z 70 % należnych jej odsetek. 
 
41. Projekt pisma wraz z projektem porozumienia przesłany przez 

Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do Dyrektora Koncesjonowanej 
Hurtowni Farmaceutycznej z Łodzi (druk nr 25/37). 
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Zarząd zapoznał się pismem, które zostało skierowane wraz  
z projektem porozumienia do Koncesjonowanej Hurtowni 
Farmaceutycznej z Łodzi przez Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie.  

 
42. Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Magellan Sp. z o.o.  

z Łodzi przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 42/37). 
 

Zarząd zapoznał się pismem, które zostało skierowane przez 
Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z  projektem porozumienia do 
Spółki z o.o.  Magellan z Łodzi.  

 
43. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. udzielenia dotacji na III 

kwartał 2007 r. (druk nr 40/37). 
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
zawierającym zapotrzebowanie na środki finansowe w III kwartale 2007 r. 
na regulowanie zobowiązań SPZZOZ i przyjął go do wiadomości. 
 
44. Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Siemens Medical 

Solutions Diagnostics Sp. z o.o. z Warszawy przez SPZZOZ w 
Likwidacji w Gryfinie (druk nr 41/37). 

 
Zarząd zapoznał się z pismem, które zostało skierowane wraz  

z projektem porozumienia do Spółki z o.o. Siemens z Warszawy, która 
przejęła wierzytelności Firmy BAYER.  
 
45. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom 
prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 
pomocy społecznej – zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi” (druk 
nr 20/37). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu 
pomocy społecznej w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność  
w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
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statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej – zwanych dalej „podmiotami 
uprawnionymi”? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym 
i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej – zwanych dalej 
„podmiotami uprawnionymi”. 
 
46. Wniosek p.o. Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

ws. dofinansowania Szpitala (druk nr 43/37). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę na 
dofinansowanie Szpitala z budżetu powiatu do kwoty 100 000 złotych. 
 
47. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. wniosku Dyrektora Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju ws. wykonania remontu dachu w budynku nr 1, 
przed planowaną termomodernizacją budynku (druk nr 44/37). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka  
w Trzcińsku - Zdroju ws. wykonania remontu dachu w budynku nr 1, 
przed planowaną termomodernizacją budynku. Zarząd wyraził zgodę na 
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dach. Środki na 
w/w zadanie w wysokości 2 100 złotych plus VAT zostaną przeznaczone  
z PFOŚ i GW. 
 
48. 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 45/38). 

  Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie wraz z uzupełniającymi informacjami   
w tym zakresie polecił Wydziałowi Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych przeprowadzenie przetargu na wykonanie  połączenia 
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urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w DPS w Nowym Czarnowie  
z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
Jednocześnie Zarząd postanowił, że środki finansowe na wykonanie w/w 
zadania mają zostać przeznaczone z budżetu DPS i zobowiązał Dyrektora 
do dokonania odpowiednich przesunięć w budżecie placówki. 
 
49. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. zawarcia podpisania 
nowych porozumień pomiędzy miastem Zabrze a Powiatem Gryfińskim. Zarząd postanowił, 
że powróci do tematu po uzupełnieniu przez Dyrektora PCPR informacji w tym zakresie.  
2. Zarząd zapoznał się z ogłoszeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych i jednogłośnie zaproponował kandydata na członka w/w Rady - 
Wicestarostę Jerzego Milera. 
3. Zarząd podpisał porozumienie z Gminą Gryfino ws. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu 
dotacji celowej w wysokości 16 000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie WTZ  
w Gryfinie.  
4. Zarząd odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od decyzji 
Burmistrza Gminy Chojna znak BKM.7062/11/3/07 z dnia 20 czerwca 2007 r. 
5. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Szkół Specjalnych w Gryfinie zawierającym 
opinie rodziców uczniów przebywających w internacie na ul. Łużyckiej w Gryfinie  
ws. ewentualnego przeniesienia dzieci do SOSW w Chojnie. 
6. Zarząd zapoznał się z pismami Dyrektorów oraz Kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego zawierającymi działania, jakie podjęli w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej w swoich placówkach.   
 
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               ____________________ 
 


