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Protokół nr 45/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 4 września 2007 r. w godz. od 800 do 1400 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 przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 1a/45). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia dodatku 
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 1b/45). 
- Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. projektu porozumienia w sprawie 
spłaty zobowiązania SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie wobec NORDEA Bank Polaka 
S.A. (druk nr 9/45). 

3. Protokół Nr 44/III/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 
0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

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

zawierający sprawozdanie z wykonania zadania Zespołu powołanego do 
opracowania harmonogramu działań związanych z relokacją Domu 
Dziecka w Binowie (druk nr 1/45).  

 
 O godz. 8.30. odbyło się spotkanie z Zespołem powołanym do 
opracowania harmonogramu działań związanych z relokacją Domu 
Dziecka w Binowie w składzie: Elżbieta Lorenowicz-Bień, Natalia Sikora, 
Ilona Jackiewicz-Bara, Janina Niwa, Lucyna Zawierucha. W kwestii 
przekazania obiektu SOSW w Chojnie w trwały zarząd na rzecz Domu 
Dziecka w Chojnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do wystąpienia do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię w sprawie podziału 
nieruchomości. W przypadku negatywnej opinii w w/w sprawie Zarząd 
postanowił, że Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie  
użyczy przedmiotowy obiekt dla Domu Dziecka w Chojnie.   
Zarząd zobowiązał Dyrektora SOSW w Chojnie oraz Dyrektora Domu 
Dziecka w Chojnie do przygotowania i przedstawienia propozycji sposobu 
zatrudnienia pracowników obsługi na części etatów zarówno w jednej jak  
i w drugiej placówce.  
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 1a/45). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 1b/45). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia dodatku 
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia 

filii Domu Dziecka w Chojnie w domu jednorodzinnym w Chwarstnicy 
(druk nr 2/45). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie utworzenia filii Domu Dziecka w Chojnie w domu jednorodzinnym w Chwarstnicy?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie utworzenia filii Domu 
Dziecka w Chojnie w domu jednorodzinnym w Chwarstnicy. Zarząd 
zaznaczył, że warunkiem wykonania w/w uchwały jest uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania i odebranie przez 
odpowiednie służby w/w domu. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na 
zawarcie przez Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie umowy do 3 lat lub na 
czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia  
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z właścicielem nieruchomości po załatwieniu spraw formalno-prawnych. Do 
przygotowania i przedstawienia projektu w/w umowy Zarząd zobowiązał 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.  
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Zespołu opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu  
z zakresu pomocy społecznej (druk nr 3/45). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Zespołu 
opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu 
pomocy społecznej. 
 
6. 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 4/45). 

 
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. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wyboru oferty na obsługę serwisowo - 
konserwacyjną urządzeń wentylacyjnych zainstalowanych w budynku 
przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego  (druk nr 5/45).  

 
  Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyboru oferty na 
obsługę serwisowo - konserwacyjną urządzeń wentylacyjnych 
zainstalowanych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia z UTB Baranowski Bernard w sprawie sposobu zapłaty za 
materiał kamienny pokruszony na zlecenie PZD w Gryfinie w ilości 
przekraczającej umowną (druk nr 6/45). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią prawną w sprawie 

sposobu zapłaty firmie Usługi Transportowo - Budowlane  
B. Baranowskiego za materiał kamienny pokruszony na zlecenie PZD  
w Gryfinie w ilości przekraczającej umowną nie przychylił się do 
propozycji Pana B. Baranowskiego zawartej w piśmie z dnia 25.06.2007 r.  
W związku z powyższym Zarząd udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie Panu Zygmuntowi Kandulskiemu  
do reprezentowania  Powiatu Gryfińskiego przed sądem w w/w sprawie 
celem polubownego załatwienia sprawy i zawarcia ugody sądowej.  
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej inwestycji 
polegającej na budowie chodnika w m. Piasek (druk nr 7/45). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał porozumienie z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej 
inwestycji polegającej na budowie chodnika w m. Piasek. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot.zatwierdzenia:  

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont chodnika na 
ulicy Grunwaldzkiej w miejscowości Widuchowa” (druk  
nr 8/45).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn. „Remont chodnika na ulicy 
Grunwaldzkiej w miejscowości Widuchowa”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w miejscowości 
Widuchowa”? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont chodnika na ulicy 
Grunwaldzkiej w miejscowości Widuchowa”. 
 
11. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. projektu porozumienia  

w sprawie spłaty zobowiązania SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie wobec 
NORDEA Bank Polaka S.A. (druk nr 9/45). 

 
  Zarząd zapoznał się z projektem porozumienia przygotowanym przez 
Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie spłaty zobowiązania 
likwidowanego „Zespołu” wobec Spółki NORDEA Bank Polska, który 
zgodnie z wcześniejszym postanowieniem Zarządu został przesłany Spółce  
w dniu 29 sierpnia 2007 r. 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
1. Starosta Gryfiński w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu powołał 5 osobową 
kapitułę w składzie:  

- Roman Michalski - Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie, 
- Jan Gładkow - Radny Powiatu Gryfińskiego, 
- Tadeusz Wójcik - „7 Dni Gryfina”,   

  - Paweł Kocjan - Gazeta Chojeńska  
której zadaniem będzie przyznanie wyróżnienia – statuetki Bociana, dla osób, 
organizacji bądź   instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym 
roku dla samorządowej wspólnoty lokalnej – Powiatu Gryfińskiego. 
2. Zarząd zapoznał się z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie o odmowie wstrzymania wykonania uchwały 
Nr VI/75/2007 Rady Powiatu z dnia 5 kwietnia 2007 r. oraz  
z zażaleniem Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie z dnia 22 sierpnia 2007 r. na powyższe 
postanowienie WSA w Szczecinie. 
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               ____________________ 
 
 
 


