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Protokół nr 42/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 13 sierpnia 2007 r. w godz. od 830 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 druk: 
- Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007 
(druk nr 13a/42); 

3. Protokół Nr 41/III/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (4 za;  
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s realizacji II części postępowania pn. „Docieplenie 
przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - 
termomodernizacji jednostki powiatowej ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk 
nr 1/42). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s realizacji II części postępowania  
pn. „Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie 
elewacji - termomodernizacji jednostki powiatowej ZSP nr 2 w Gryfinie”  
i w związku z niewniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, Zarząd zawiadamia go o braku możliwości podpisania 
ważnej umowy w/w postępowaniu. Jednocześnie z uwagi na upłynięcie 
terminu związania ofertą Zamawiający nie dokona wyboru oferty 
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa wielkoformatowej kopiarki 
cyfrowej” (druk nr 2/42). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił nie rozstrzygać przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa wielkoformatowej kopiarki 
cyfrowej” do czasu wyjaśnienia i ewentualnego przedstawienia propozycji 
co do kosztów obsługi i serwisu w latach następnych.  
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia wykonania robót dodatkowych  
dot. 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” (druk nr 3/42). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się zaakceptował wniosek Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia 
wykonania robót dodatkowych dot. 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” i wyraził zgodę na podpisanie 
umowy na roboty dodatkowe w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zobowiązania Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do zawarcia umowy  
na serwis instalacji wentylacyjnej w budynku  
przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie (druk nr 4/42). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się zaakceptował wniosek Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zobowiązania 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
do zawarcia umowy na serwis instalacji wentylacyjnej w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie i jednogłośnie postanowił wstrzymać 
zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu podpisania  
i otrzymania zaleceń od wyspecjalizowanego serwisanta. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązuje Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego do przedłożenia propozycji wyboru serwisanta 
na kolejne posiedzenie. 
 

5. Podpisanie porozumienia z Gminą Chojna na okoliczność zajęcia 
pasa działki nr 147/1 i 147/2 będącej własnością Gminy Chojna  
w związku z prowadzeniem 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” (druk  
nr 5/42). 

 



 3

  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraża zgodę  
na podpisanie porozumienia z Gminą Chojna na okoliczność zajęcia pasa 
działki nr 147/1 i 147/2 będącej własnością Gminy Chojna w związku  
z prowadzeniem 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”. W treści porozumienia powinno zostać zawarte 
zobowiązanie Powiatu Gryfińskiego, że w przypadku gdyby się coś 
wydarzyło to zostanie odtworzony stan sprzed podjęcia w/w inwestycji.  
Jednocześnie Zarząd upoważnia Naczelnika do wykonania kosztorysu  
na odtworzenie pomieszczeń gospodarczych, które będą musiały zostać 
częściowo rozebrane tak, aby umożliwić prowadzenie robót wykonawczych 
na tej części działki.  
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. zlecenia firmie Biuro Projektów i Nadzoru 
Budowlanego mgr inż. Mirosław Strugarek pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla inwestycji pn. „Docieplenie przegród 
zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji  
– termomodernizacja jednostki  powiatowej ZSP nr 2 w Gryfinie” 
(druk nr 6/42).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraża zgodę 
na zlecenia firmie Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż. 
Mirosław Strugarek pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji  
pn. „Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie 
elewacji – termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP nr 2 w Gryfinie”. 
Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na kwotę 4 392 zł 
brutto. 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zajęcia stanowiska w sprawie 
dotyczącej odroczenia terminu płatności do dnia 31 grudnia 2007 r. 
zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu ponoszenia opłat 
ryczałtowych za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz 
nieczystości stałych oraz energię elektryczną i ogrzewanie do filii PUP 
w Chojnie za okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz 
nienaliczanie odsetek za zwłokę od powyższych zobowiązań (druk  
nr 7/42). 
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  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zajęcia 
stanowiska w sprawie dotyczącej odroczenia terminu płatności do dnia  
31 grudnia 2007 r. zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu 
ponoszenia opłat ryczałtowych za dostarczanie wody, odprowadzanie 
ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz energię elektryczną i ogrzewanie 
do filii PUP w Chojnie za okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r.  
oraz nienaliczanie odsetek za zwłokę od powyższych zobowiązań. 
Jednocześnie zobowiązał Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
do racjonalnego gospodarowania planem finansowym jednostki.  
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/42). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 212/2007 w sprawie ustalenia 
wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s złożenia przez kierowników jednostek 
informacji z przebiegu planów finansowych za I półrocze 2007 r.  
w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,  
dla których Powiat Gryfiński jest organem prowadzącym (druk  
nr 9/42):  
- Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie za I półrocze 2007 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za I półrocze 2007 r.? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 213/2007 w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie  
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za I półrocze 2007 r. 
 
- Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w likwidacji w Gryfinie za I półrocze 2007 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie za I półrocze 2007 r.? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 214/2007 w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie 
za I półrocze 2007 r. 

 
- Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Opiekuńczo-Leczniczym  
w Gryfinie za I półrocze 2007 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfinie  
za I półrocze 2007 r.? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 215/2007 w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym i Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfinie za I półrocze 2007 r. 

 
- Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Nowym 
Czarnowie za pierwsze półrocze 2007 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Nowym Czarnowie za 
pierwsze półrocze 2007 r.? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 216/2007 w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Psychiatrycznym 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Nowym Czarnowie za pierwsze półrocze 
2007 r. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s przedłożenia planu finansowego przez 
Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na rok 2007 (druk  
nr 10/42). 

 
  Zarząd zapoznał się z planem finansowym przedłożonym przez 
Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na rok 2007. 
 

11. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w/s przedłożenia planu finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie na rok 2007 (druk nr 11/42). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się nie przyjął informacji dot. planu 
finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rok 2007, ponieważ 
wynik finansowy nie odpowiada wielkości przychodów i kosztów, a także 
Likwidator nie wskazuje źródeł pokrycia straty.  
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie umorzenia 
naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 12/42). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych 
realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 217/2007 w sprawie 
umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. 
 

13. 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 13/42).  

 
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? 
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Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 218/2007 w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 

14. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007 (druk nr 13a/42); 

 
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 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 219/2007 w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 

15. 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 14/42).  

 
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 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 220/2007 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. 

 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. 
(druk nr 15/42). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r.? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 r. 
 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie  
do czynności prawnych do zaciągania kredytów (druk nr 16/42). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania 
kredytów? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 221/2007 w sprawie 
upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności 
prawnych do zaciągania kredytów. 

 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 17/42). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 

 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

komisji do spraw wyceny drewna pozyskanego z wycinki drzew (druk 
nr 18/42). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji do spraw wyceny drewna pozyskanego z wycinki drzew? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 222/2007 w sprawie 
powołania komisji do spraw wyceny drewna pozyskanego z wycinki drzew. 

 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Rynek, 
położonej w miejscowości Trzcińsko-Zdrój (druk nr 19/42). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Rynek, położonej  
w miejscowości Trzcińsko-Zdrój? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 223/2007 w sprawie 
wyrażenia opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy 
Rynek, położonej w miejscowości Trzcińsko-Zdrój. 
 

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic, 
położonych na terenie Gminy Mieszkowice (druk nr 20/42).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic, położonych na terenie Gminy 
Mieszkowice? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 224/2007 w sprawie 
wyrażenia opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic, 
położonych na terenie Gminy Mieszkowice. 

 
22. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wysokości 

spłaconych zobowiązań na podstawie zawartych porozumień  
w miesiącu lipcu 2007 r. (druk nr 21/42). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
dot. wysokości spłaconych zobowiązań na podstawie zawartych porozumień  
w miesiącu lipcu 2007 r. 
 

23. 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 22/42). 

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

24. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wniosków byłych 
pracowników SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty zaległego zobowiązania 
(druk nr 23/42). 
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  Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
dot. wniosków byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty 
zaległego zobowiązania i postanowił podjąć decyzję na kolejnym 
posiedzeniu. 
 

25. Projekt odpowiedzi na złożoną propozycję przez Spółkę 
Komandytową Sasiński i Wspólnicy w/s warunków obsługi prawnej 
w postępowaniu o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu jego 
odpowiedzialności za zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie (druk  
nr 24/42).  

 
  Zarząd przyjął projekt odpowiedzi na złożoną propozycję przez 
Spółkę Komandytową Sasiński i Wspólnicy w/s warunków obsługi prawnej 
w postępowaniu o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu jego 
odpowiedzialności za zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie. 
 

26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  
oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty 
Gryfińskiego (druk nr 25/42). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r.  
w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego? 
Za - 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego. 
 

27. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania prowadzenia placówek 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym za II kwartał 2007 r.  
tj. za okres od 01.04.2007 r. do 30.06.2007 r. (druk nr 26/42).  

 
  Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania prowadzenia placówek 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek 
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wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym za II kwartał 2007 r.  
tj. za okres od 01.04.2007 r. do 30.06.2007 r. 
 

28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski: 
 
- Pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie  
dot. SIWZ - kredyt bankowy w wysokości 19.000.000,00 PLN; 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem Banku Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Szczecinie dot. SIWZ - kredyt bankowy w wysokości 
19.000.000,00 PLN. 
 

- Informacja Skarbnika Powiatu w/s treści SIWZ - kredyt bankowy  
w wysokości 19.000.000,00 PLN; 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu w/s treści SIWZ 
- kredyt bankowy w wysokości 19.000.000,00 PLN. 
 

- Informacja Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
odnośnie składanych pozwów dotyczących dyżurów zakładowych 
lekarzy. 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie odnośnie składanych pozwów dotyczących dyżurów 
zakładowych lekarzy. 
 
 
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             __________________ 
 


