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Protokół nr 41/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 1 sierpnia 2007 r. w godz. od 800 do 1330 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 (lista obecności 
– zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku 
trwałego Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 11a/41); 
- Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej  
w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk nr 2a/41); 
- Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek  
w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk nr 2b/41); 
- Druk nr 17/41 zmienił nazwę na Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. wyrażenia zgody na ogłoszenie 
pisemnego przetargu nieograniczonego na wyłonienie niepublicznego zakładu opieki 
zdrowotnej lub podmiotu, który utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej (druk nr 17/41).  

3. Protokół Nr 40/III/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (5 za;  
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 
1. Podpisanie porozumienia z Oddziałem Miejsko-Gminnym Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie 
w sprawie użyczenia mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk  
nr 1/41). 

 
  Zarząd zapoznał się i podpisał porozumienie z Oddziałem Miejsko-
Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Gryfinie w sprawie użyczenia mienia ruchomego  
po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg  
w Gryfinie. 
 

2. Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej inwestycji z Gminą 
Widuchowa na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-Widuchowa 
(chodnik - ul. Grunwaldzka w m. Widuchowa) (druk nr 2/41).  
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  Zarząd zapoznał się ze zmianami dot. kwoty w przedstawionej treści  
i podpisał porozumienie w sprawie remontu chodnika na ulicy 
Grunwaldzkiej w Widuchowej dot. wspólnej inwestycji z Gminą 
Widuchowa na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-Widuchowa. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia 

ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk  
nr 2a/41);  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii 
drogi powiatowej. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia 

ulicy Rynek w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk 
nr 2b/41); 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko-Zdrój 
kategorii drogi powiatowej. 
 

5. Projekt pisma wraz z porozumieniem w sprawie spłaty zadłużenia 
przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie skierowany  
do Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM 
Szczecin S.A. (druk nr 3/41).  

 
  Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości treść pisma  
wraz z porozumieniem w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie skierowany do Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia 
Farmaceutycznego CEFARM Szczecin S.A. 
 

6. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma Sasiński  
i Wspólnicy z dnia 10 lipca 2007 r. (druk nr 4/41). 
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  Zarząd przyjął propozycję obsługi prawnej w postępowaniu o zapłatę 
przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu jego odpowiedzialności  
za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie na warunkach proponowanych przez Spółkę 
Komandytową Sasiński i Wspólnicy - co do wynagrodzenia podstawowego, 
natomiast wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 8% kwoty 
wyegzekwowanej w drodze zasądzenia. Jednocześnie Zarząd upoważnił 
Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do wystąpienia do Spółki o projekt 
umowy i zawarcia jej na w/w warunkach, w której stroną będzie SPZZOZ 
w Likwidacji w Gryfinie, a Powiat Gryfiński będzie gwarantem. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. realizacji zadań zapisanych w Gminnych Planach 
Gospodarki Odpadami - zestawienie sporządzone na podstawie 
przedłożonych przez gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego 
sprawozdań za okres 2005-2006 (druk nr 5/41). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją dot. realizacji zadań zapisanych  
w Gminnych Planach Gospodarki Odpadami - zestawienie sporządzone  
na podstawie przedłożonych przez gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego 
sprawozdań za okres 2005-2006 i przyjął bez uwag wnioski Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. opracowania Raportu z realizacji Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego, 
Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, 
Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami (druk  
nr 6/41). 

 
  Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej ogłoszenia w sprawie złożenia ofert cenowych na wykonanie 
Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres  
od 01.01.2004 - 31.12.2006 r. i Programu Usuwania Azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego, a także  
na wprowadzenie tego zadania do planu wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału  
do rozszerzenia Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska za okres od 01.01.2004 - 31.12.2006 r. z uwzględnieniem 
systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie 
gospodarki odpadami. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie umorzenia 
należności pieniężnych z tytułu realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami (druk nr 7/41). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie umorzenia należności 
pieniężnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami. 
 

10. Wniosek Głównego Księgowego dot. umorzenia naliczonych odsetek 
za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych, w tym 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym (druk nr 8/41). 

 
  Zarząd wyraził zgodę na umorzenie naliczonych odsetek za czas 
opóźnienia w zapłacie należności powiatowych, w tym Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie 
z załączonym wykazem. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu  
do przygotowania uchwały Zarządu Powiatu w/w sprawie na kolejne 
posiedzenie. 
 

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 9/41). 

 
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. 
 

12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 



 5

zapytania o cenę pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” (druk  
nr 10/41). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i zatwierdził protokół 
unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego”. Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu prowadzonym  
w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert 
niepodlegających odrzuceniu. 
 

13. 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 11/41).   

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania - zapytanie o cenę, wartość szacunkową oraz SIWZ  
na zadanie pn. „Dostawa komputera przenośnego na stanowisko  
ds. stypendiów unijnych”. 
 
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 „Dostawę 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 „Dostawę sprzętu komputerowego”. 
 

14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie 
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odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 11a/41). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i wprowadzonymi 
zmianami, jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania - przetarg 
nieograniczony, wartość szacunkową oraz poprawione o propozycje 
Zarządu SIWZ na zadanie pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu 
Gryfińskiego”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku 
trwałego Powiatu Gryfińskiego”. 
 

15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dot. wyrażenia zgody na wystawienie do sprzedaży w drodze 
przetargu samochodu towarowo-osobowego „FIAT DUCATO”, 
stanowiącego majątek Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/41). 

 
  Zarząd wyraził zgodę na dokonanie sprzedaży w drodze przetargu 
samochodu towarowo-osobowego „FIAT DUCATO”, stanowiącego majątek 
Powiatu Gryfińskiego, będącego na stanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. Ze względu na stan techniczny pojazdu 
Zarząd wyraził zgodę na możliwość zbycia również w drodze negocjacji.  

 
16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dot. umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie wychowanków: Zofii, 
Krystyny i Piotra Jankowskich (druk nr 13/41). 

 
  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dot. umorzenia należności z tytułu opłat 
za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
wychowanków: Zofii, Krystyny i Piotra Jankowskich. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Dyrektora do ustalenia i udokumentowania sytuacji finansowej 
w/w rodziny. 
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17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dot. umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie wychowanka Daniela 
Szczepańskiego (druk nr 14/41). 

 
  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dot. umorzenia należności z tytułu opłat 
za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
wychowanka Daniela Szczepańskiego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Dyrektora do ustalenia i udokumentowania sytuacji finansowej  
w/w rodziny. 
 

18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dot. umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie wychowanki Pauliny 
Sulikowskiej (druk nr 15/41). 

 
  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dot. umorzenia należności z tytułu opłat 
za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
wychowanki Pauliny Sulikowskiej. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Dyrektora do ustalenia i udokumentowania sytuacji finansowej  
w/w rodziny. 
 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny 
nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 16/41).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny 
nieruchomości drogowych stanowiących 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 przekazanie na rzecz Gminy 
Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 
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20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. wyrażenia zgody 
na ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na wyłonienie 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub podmiotu, który 
utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (druk 
nr 17/41).  

 
  Zarząd po przeanalizowaniu zaakceptował projekt ogłoszenia  
i wyraził zgodę dla Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
na ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na wyłonienie 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub podmiotu, który utworzy  
i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Zarząd zaproponował 
do składu Komisji przetargowej w/w sprawie dwóch członków Zarządu  
Macieja Racinowskiego i Marka Hipsza, a także Jarosława Witeńkę  
oraz Stojana Diakowskiego. 
 

21. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 

1. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań 
wobec byłych pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 

 
Zarząd zapoznał się z treścią pisma Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 

dot. spłaty zobowiązań wobec byłych pracowników Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 
 

2. Informacja Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
dot. wykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

 
Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZOZ w Gryfinie 

dot. wykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZOZ w Gryfinie  
do przeanalizowania sytuacji w Oddziale Internistycznym. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka__________________________    
 
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski   __________________ 
        Członek Zarządu              - Jerzy Miler                __________________ 
           Członek Zarządu              - Jan Podleśny             __________________ 
         Członek Zarządu              - Maciej Racinowski   __________________ 
         Członek Zarządu              - Marek Hipsz             __________________ 
 


