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Protokół nr 39/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 lipca 2007 r. w godz. od 800 do 1200 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 Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumienia  
z Gminą Banie dot. użyczenia mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej PZD w Gryfinie (druk nr 19/39). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumień  
w wersji przedstawionej przez Gminę ws. remontu drogi powiatowej Nr 1418Z 
Mieszkowice-Czelin oraz remontu nawierzchni ul. A. Mickiewicza (druk nr 20/39). 

3. Protokół Nr 38/III/2007 z dnia 13 lipca 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (3-za,  
0-wstrzymało się, 0-przeciw) 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

porozumienia odnośnie wspólnej inwestycji z Gminą Widuchowa na 
drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno–Widuchowa (chodnik – 
ul. Grunwaldzka w m. Widuchowa) (druk nr 1/39). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał porozumienie z Gminą Widuchowa odnośnie 
przeprowadzenia remontu nawierzchni chodnika na ul. Grunwaldzkiej  
w Widuchowej w IV kwartale 2007 r.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

umowy z WPUH Progres Chojna w zakresie usług transportowych 
(druk nr 2/39). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał umowę Nr ZD/13/07 z Wielobranżowym 
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym PROGRES Sp. z o.o. z siedzibą 
w Chojnie na świadczenie usług w zakresie transportu materiału 
kamiennego składowanego na placu w m. Daleszewo. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

umowy z Gminą Gryfino na budowę miejsc parkingowych w Gryfinie 
przy ul: A. Asnyka i Z. Krasińskiego (druk nr 3/39). 
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  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał umowę Nr 7041-6/Parking/07 z Gminą Gryfino  na 
realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych w pasach drogowych 
ulic powiatowych Nr 1473Z i 1478Z tj. ul. A. Asnyka i Z. Krasińskiego  
w Gryfinie”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

porozumienia z prywatnymi inwestorami w sprawie budowy chodnika 
na ulicach powiatowych w Gryfinie (druk nr 4/39). 

 
  Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie rozpatrzenie wniosku  
ws. podpisania porozumienia z prywatnymi inwestorami w sprawie budowy 
chodnika na ulicach powiatowych w Gryfinie. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 (druk 
nr 5/39). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008?  
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

ws. rozpatrzenia dwóch ofert na realizację zadań publicznych, które 
wpłynęły z Krzywińskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
z siedzibą w Żarczynie oraz z Ośrodka Inicjatyw Społecznych  
i Ekologicznych „Stary Zagon” z siedzibą w Widuchowej (druk nr 6/39). 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Maciej Racinowski. 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym Starostwa Powiatowego będącym w dyspozycji 
Naczelnika Wydziału i przyznanie dotacji dla: 
- Krzywińskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego z siedzibą  
w Żarczynie w kwocie 3 300,00 złotych na realizację zadania publicznego  
pn. „Promocja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu  
i promocji Powiatu przez sport” poprzez zorganizowanie biegów 
przełajowych o zasięgu powiatowym lub większym. 
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- Ośrodka Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych „Stary Zagon” z siedzibą 
w Widuchowej w kwocie 1 800,00 złotych na realizację zadania publicznego  
pn. „Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
narodowej” poprzez zorganizowanie jarmarku ekologicznego. Zarząd 
zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania projektu 
uchwały w tym zakresie. 
  Jednocześnie Zarząd postanowił, że w przyszłości zadania 
przedstawiane we wnioskach przez Stowarzyszenia będą mogły być  
dofinansowane przez Powiat maksymalnie do kwoty 40 % wartości 
realizacji danego zadania. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, pojazdu marki Skoda 
Felicja (druk nr 7/39). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, pojazdu marki Skoda Felicja?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, pojazdu marki Skoda Felicja.  
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 8/39). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości 16?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Gryfinie 
przy ul. Niepodległości 16. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 9/39). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007 (druk nr 10/39). 

 
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 - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 200/2007 w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007 (druk nr 11/39). 

 
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 - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 201/2007 w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 
r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007  (druk nr 12/39). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007?  
Za - 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego ws. uregulowania stanu prawnego nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej 
własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 13/39). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. uregulowania stanu 
prawnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 2  
m. Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. Zarząd 
nie wyraził zgody na przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze 
darowizny działki nr 50/2 stanowiącej własność Gminy Trzcińsko Zdrój,  
z uwagi na planowaną zmianę kategorii drogi ul. 2 Lutego z powiatowej na 
gminną i przekazanie jej na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
(druk nr 14/39). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
ceny nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/1 o pow. 160 m2 
położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostarczenie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (druk nr 15/39). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn. „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 
do urządzeń biurowych” wybierając najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy: 
B.M.B. 2 Systemy Informatyczne Sp. J. z Gryfina z oferowaną ceną 
78 289,21 złotych brutto.  
 
16. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie ws. zwiększenia planu 

dochodów i wydatków budżetu placówki w związku z otrzymaną 
darowizną z PKO BP (druk nr 16/39). 

 
 Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie ws. zwiększenia planu dochodów (dział 852, rozdział 85202  
§ 0960) o kwotę 2 000 złotych oraz zwiększenia planu wydatków (dział 852, 
rozdział 85202 § 4210) o kwotę 2 000 złotych w związku z otrzymaną z PKO 
Bank Polski S.A. O/ w Szczecinie darowizną w kwocie 2 000 złotych  
z przeznaczeniem na zakup zabawek dydaktycznych i kosmetyków  
do masaży. Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do 
przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego budżet  
w tym zakresie. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z zawarciem umów z Krajową Agencją Programu Leonardo 
da Vinci na realizację projektu numer PL/07/LLP-LdV/IVT/140106, 
tytuł: „Staże w Europejskich Hotelach” (druk nr 17/39). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w 
Chojnie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów z Krajową Agencją Programu 
Leonardo da Vinci na realizację projektu numer PL/07/LLP-LdV/IVT/140106, tytuł: „Staże w Europejskich 
Hotelach”?  
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia  
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z zawarciem umów z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci na 
realizację projektu numer PL/07/LLP-LdV/IVT/140106, tytuł: „Staże  
w Europejskich Hotelach”. 
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18. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. podpisania porozumienia 
ws. spłaty zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wobec Spółki Magellan  
z Łodzi (druk nr 18/39). 

 
  Zarząd zapoznał się i podpisał porozumienie ws. spłaty 
zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wobec Sp. Magellan z Łodzi. Zarząd 
zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do przesłania w/w 
porozumienia Spółce. 
   Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
do ponownego wystąpienia z pismem do wierzycieli (byłych pracowników) 
SPZZOZ w Gryfinie zawierającym propozycję zawarcia porozumień  
ws. spłaty zobowiązań przy rezygnacji z 50 % należnych im odsetek.  
W razie nie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na w/w warunkach 
przedstawienie  swoich propozycji. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

porozumienia z Gminą Banie dot. użyczenia mienia ruchomego  
po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej PZD w Gryfinie (druk  
nr 19/39). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami  oraz pismem Wójta Gminy Banie, w którym zwraca 
się z prośbą o nieodpłatne przekazanie części sprzętu po zlikwidowanym 
PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach postanowił wycofać z licytacji sprzęt 
znajdujący się pod poz. Nr 1 tj. kosiarki rotacyjnej SAMASZ Z010 nr fabr. 
11061 oraz pod poz. Nr 11 tj. pługu odśnieżnego dostosowanego do pracy  
z ciągnikiem rolniczym. Zarząd podpisał porozumienie ws. użyczenia 
Gminie Banie w/w sprzętu na okres trzech lat. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

porozumień w wersji przedstawionej przez Gminę ws. remontu drogi 
powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice-Czelin oraz remontu nawierzchni  
ul. A. Mickiewicza (druk nr 20/39). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami  podpisał porozumienia z Gminą Mieszkowice  
w wersji zmienionej przez Gminę na zadania dot. remontu drogi 
powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Czelin oraz remontu nawierzchni  
ul. A. Mickiewicza w Mieszkowicach. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej ws. przygotowania  informacji  
o sposobie rozliczenia dotacji otrzymanych przez SPZZOZ w Gryfinie z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na działania statutowe w zakresie profilaktyki oraz rozliczenia wszystkich 
dotacji przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie za okres 2004-2006. Zarząd zlecił 
Głównemu Specjaliście ds. Kontroli przy współpracy z Koordynatorem ds. do Służby 
Zdrowia przeprowadzenie kontroli w tym zakresie po zakończeniu kontroli w SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.  
2. Zarząd postanowił zlecić Kancelarii Prawniczej „Skotarczak Dąbrowski” ze Szczecina 
sporządzenie opinii prawnej n/t procesu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
3. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
OSP w Gryfinie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie pługu odśnieżnego po 
zlikwidowanym PZD w Gryfinie w/w jednostce. W związku z powyższym Zarząd 
postanowił wycofać w/w sprzęt z licytacji (poz. Nr 10) i zobowiązał Wydział Zarządzania 
Drogami do przygotowania porozumienia w tym zakresie. 
 

 
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               ____________________ 
 
 
 


