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Protokół nr 38/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 13 lipca 2007 r. w godz. od 800 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: 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu  
do opracowania szczegółowego harmonogramu działań związanych z relokacją Domu 
Dziecka w Binowie wraz z określeniem zadań operacyjnych, zarządczych i kontrolno-
nadzorczych (druk nr 14/38). 
-Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma byłej pracownicy SPZZOZ 
w sprawie spłaty należności (druk nr 15/38). 
-Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. pisma jakie zostało przesłane do Sp. 
Magellan z Łodzi (druk nr 16/38). 
-Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. przyjęcia projektu  porozumienia ze Sp. 
Jatex Finanse z Bytomia ws. spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec Spółki 
(druk nr 17/38). 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Transportu i Komunikacji ws. zwiększenia budżetu 
powiatu na bieżącą działalność Wydziału „TK” (druk nr 18/38).  
-Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumienia  
z Gminą Cedynia w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia 
(druk nr 19/38). 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. propozycji Wójta Gminy 
Widuchowa odnośnie wspólnej inwestycji na drodze powiatowej (chodnik -  
ul. Grunwaldzka w m. Widuchowa - druk nr 20/38). 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania umowy  
na usługi w zakresie załadunku materiału kamiennego (druk nr 21/38). 

3. Protokół Nr 37/III/2007 z dnia 3 i 6 lipca 2007 r. został przyjęte jednogłośnie (4-za, 0-
wstrzymało się, 0-przeciw) 
 

1. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie dot. wyrażenia zgody na 
przekazanie 2 urządzeń pralniczych oraz pralko-suszarki stanowiących 
majątek Powiatu Gryfińskiego, będących wyposażeniem SOSW  
w Chojnie dla ZSP Nr 2 w Chojnie  (druk nr 1/38). 

 
 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie  
i wyraził zgodę na przekazanie 2 urządzeń pralniczych oraz pralko-
suszarki stanowiących majątek Powiatu Gryfińskiego, będących 
wyposażeniem SOSW w Chojnie dla ZSP Nr 2 w Chojnie. 
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2. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie zawierający dane finansowe dot. 
planowanego powstania szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej 
przysposabiającej do pracy (druk nr 2/38). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie 
zawierającym dane finansowe dot. powstania szkoły ponadgimnazjalnej 
specjalnej przysposabiającej do pracy wyraził zgodę na utworzenie  
w/w placówki. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym 
zakresie. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 (druk 
nr 3/38). 

 
  Zarząd omówił arkusz organizacyjny ZSP Nr 2 w Chojnie na rok 
szkolny 2007/2008, natomiast podjęcie uchwały w sprawie jego 
zatwierdzenia przełożył na kolejne posiedzenie. 
 
4. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie dot. zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON 
przewidzianych do realizacji w roku 2007 w przedmiocie wysokości kwot 
środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych 
zadań - przesunięcia środków pomiędzy zadaniami (druk nr 4/38). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PUP w Gryfinie 
dot. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
finansowanych ze środków PFRON przewidzianych do realizacji w roku 
2007 w przedmiocie wysokości kwot środków finansowych przeznaczonych 
na realizację poszczególnych zadań wyraził zgodę na  przesunięcie środków 
pomiędzy zadaniami polegające na zmniejszeniu kwoty dofinansowania 
zadania „pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej  
o kwotę 4 500,00 złotych i zwiększeniu kwoty dofinansowania zadania 
„zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy” o kwotę 4 500,00.  
Zarząd zobowiązał PCPR w Gryfinie do przygotowania uchwały Zarządu 
Powiatu w tym zakresie. 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonanie usług geodezyjnych” na 
nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 5/38). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usług geodezyjnych” 
na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
wybierając najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy: „Geodezja” S.C. z Gryfina 
z oferowaną ceną 33 537,80 złotych brutto.  
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości” 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie wycen szacunkowych 
nieruchomości” stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego wybierając 
najkorzystniejszą ofertę nr 3 firmy „Wycena Nieruchomości” ze Szczecina 
z oferowaną ceną 52 163,00 złotych brutto. 
 
  Zarząd zatwierdził zaproszenie do składania ofert na wykonanie 
robót budowlanych polegających na remoncie łazienek wraz z pokojami  
w internacie  - I piętro ZSP Nr 2 w Chojnie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia nie 
przekroczy 14 000 euro. 
 
7. Wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. 

zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji planu gospodarki 
odpadami gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 7/38). 

 
  Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami z realizacji planu gospodarki 
odpadami gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego i zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do 
przygotowania zestawienia z realizacji zadań zapisanych w „Gminnych 
Planach Gospodarki Odpadami” pod kątem całościowego systemu 
gospodarki odpadami w szczególności z uwzględnieniem selektywnej 
zbiórki odpadów, edukacji ekologicznej oraz dzikich wysypisk śmieci. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 
umowy na jednokrotne koszenie dróg powiatowych na terenie gmin: 
Gryfino oraz Stare Czarnowo (druk nr 8/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał umowę o dzieło Nr ZD/11/07 z Panem Leszkiem 
Jaremczukiem na jednokrotne koszenie dróg powiatowych na terenie gmin: 
Gryfino oraz Stare Czarnowo. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

protokołu z postępowania pn. „Utrzymanie nawierzchni, poboczy  
i naprawa urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg 
powiatowych na terenie gmin: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo,  
i Widuchowa (druk nr 9/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń 
odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo, i Widuchowa. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

protokołu z postępowania 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 10/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i zatwierdził protokół z postępowania 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". Z uwagi na ramowy 
charakter zamówienia w razie konieczności Zarząd postanowił zwiększyć 
środki finansowe na w/w zadanie i wybrał ofertę wykonawcy na I oraz II 
część zamówienia tj. Zakład Usług Leśnych Drogowych i Melioracyjnych  
z Chojny. 
 
11. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. wykorzystania 

przyznanej dotacji celowej w kwocie 60 000 zł. na realizację programów 
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zdrowotnych, wynikających z rozpoznawalnych potrzeb zdrowotnych  
i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Gryfińskiego niezgodnie  
z przeznaczeniem (druk nr 11/38). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli dot. wykorzystania przyznanej dotacji celowej w kwocie 60 000 
zł. na realizację programów zdrowotnych, wynikających  
z rozpoznawalnych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 
Powiatu Gryfińskiego niezgodnie z przeznaczeniem postanowił skierować 
zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych określonej w przepisach  
art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk  
nr 12/38). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 
 
13. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rafała Muchy 

zawierająca opinię Komisji Budżetowej w sprawie umorzenia należności 
ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy oraz energię elektryczną (druk  
nr 13/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej, z której wynika, że Komisja na posiedzeniu w dniu 6 lipca  
2007 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek  w sprawie umorzenia w całości 
należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy oraz energię elektryczną 
używaną do ogrzewania szkoły. W związku z powyższym Zarząd 
postanowił w całości umorzyć w/w należności ZSP Nr 1 w Chojnie w kwocie 
44 228,52 złotych. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Zespołu do opracowania szczegółowego harmonogramu działań 
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związanych z relokacją Domu Dziecka w Binowie wraz z określeniem 
zadań operacyjnych, zarządczych i kontrolno-nadzorczych (druk  
nr 14/38). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Zespołu do opracowania szczegółowego harmonogramu działań związanych z relokacją 
Domu Dziecka w Binowie wraz z określeniem zadań operacyjnych, zarządczych i kontrolno-nadzorczych?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Zespołu do 
opracowania szczegółowego harmonogramu działań związanych z relokacją 
Domu Dziecka w Binowie wraz z określeniem zadań operacyjnych, 
zarządczych i kontrolno-nadzorczych. 
 
15. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma byłej 

pracownicy SPZZOZ w sprawie spłaty należności (druk nr 15/38). 
 
  Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
dot. pisma byłej pracownicy SPZZOZ w sprawie spłaty należności. Zarząd 
podziękował za złożenie propozycji Pani D. Krasowskiej i postanowił,  
że zostanie ona przeanalizowana w późniejszym czasie. Zarząd zobowiązał 
Likwidatora do udzielenia odpowiedzi w w/w sprawie. 
 
16. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. pisma, jakie zostało 

przesłane do Sp. Magellan z Łodzi (druk nr 16/38). 
 
  Zarząd zapoznał się pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie jakie 
zostało przesłane do Sp. Magellan z Łodzi ws. uzupełnienia przez Spółkę 
danych w przypadku podpisania porozumienia z Powiatem Gryfińskim.  
 
17. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. przyjęcia projektu 

porozumienia ze Sp. Jatex Finanse z Bytomia ws. spłaty zobowiązań 
SPZZOZ w Gryfinie wobec Spółki (druk nr 17/38). 

 
  Zarząd zapoznał się i zaakceptował treść projektu porozumienia ze 
Sp. Jatex Finanse z Bytomia ws. spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie 
wobec Spółki. W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Likwidatora do 
przesłania w/w porozumienia Sp. Jatex Finanse. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Transportu i Komunikacji  

ws. zwiększenia budżetu powiatu na bieżącą działalność Wydziału „TK” 
(druk nr 18/38).  
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  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Transportu  
i Komunikacji i wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej wydatków 
do kwoty 150 000 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność 
Wydziału Komunikacji i Transportu. Zarząd zobowiązał Wydział 
Finansowo-Księgowy do przygotowania projektu uchwały w tym zakresie.  
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Cedynia w zakresie utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk nr 19/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał porozumienie z Gminą Cedynia w zakresie utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia na okres od dnia 01.01.2007 r. 
do dnia 31.03.2008 r. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. propozycji 

Wójta Gminy Widuchowa odnośnie wspólnej inwestycji na drodze 
powiatowej (chodnik - ul. Grunwaldzka w m. Widuchowa - druk nr 
20/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z propozycją Wójta Gminy Widuchowa odnośnie 
wspólnej inwestycji na drodze powiatowej dot. budowy chodnika na  
ul. Grunwaldzkiej w m. Widuchowa i zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami do przygotowania projektu porozumienia w tym 
zakresie. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

umowy na usługi w zakresie załadunku materiału kamiennego (druk  
nr 21/38). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał umowę Nr ZD/08/07 z ODRA LAND Sp. z o.o. z Binowa 
na świadczenie usług w zakresie załadunku materiału kamiennego. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Budżetowej i zobowiązał Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do przygotowania informacji dot. stanu 
realizacji termomodernizacji budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, w którym Dyrektor zgłasza ofertę na nabycie bazy 
majątkowej SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39. 
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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               ____________________ 
 
 
 
 


