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Protokół nr 47/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 19 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 druk; 
- Przyjęcie informacji dotyczącej wyceny szacunkowej nieruchomości oznaczonej nr 
działki 209/7 położonej w obrębie 2, miasta Trzcińsko-Zdrój przekazanej umową 
darowizny Gminie Trzcińsko Zdrój z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz określenie sposobu dalszego postępowania w 
przedmiotowej sprawie(druk nr 3a/47). 

3. Przyjęcie protokołu  Nr 46/III/2007 z dnia 13 września 2007 r. zostało przełożone na 
kolejny Zarząd  

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 

Nadzoru Właścicielskiego ws. wypłaty odszkodowania za szkodę 
powstałą w wyniku zalania piwnic w budynku przy ul. 
Sprzymierzonych 9 oraz zajęcie stanowiska ws. pokrycia kwoty 
kosztów naprawy posadzek dwóch balkonów z czynszu najmu (druk 
nr 1/47). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, Zarząd postanowił nie wypłacać 
odszkodowania Agencji Nieruchomości Rolnych. Zdecydowano zlecić 
remont piwnic, naprawę balkonów, likwidację wykwitów pleśni i grzyba, a 
także naprawę posadzki przy wejściu do budynku- Zakładowi Usług 
Budowlanych - Janusz Nazimek, który przedstawił ofertę wykonania tychże 
prac za cenę 2 915,80 zł netto. 
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
zespołu mającego na celu aktualizację nieruchomości drogowych, dla 
których właścicielem jest Skarb Państwa i Powiat Gryfiński (druk nr 
2/45).  

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania zespołu mającego na celu aktualizację nieruchomości drogowych, dla których 
właścicielem jest Skarb Państwa i Powiat Gryfiński 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zespołu mającego na celu 
aktualizację nieruchomości drogowych, dla których właścicielem jest Skarb 
Państwa i Powiat Gryfiński. 
 

6.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia  
 wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
 Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
 (druk nr 3/47). 

 
Po analizie cen nieruchomości przedstawionych przez rzeczoznawcę - Marię 
Ułasiewicz, Zarząd postanowił podwyższyć stawkę za m2 gruntu do 
40zł/m2. W związku z powyższym ceny działek (z doliczeniem kosztu 
przygotowania nieruchomości do sprzedaży) wyceniono następująco:  
Działka 27/11 - 18 210,00 + VAT 
Działka 19/5   - 28 350,00 + VAT 
 
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 - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 
 

7. Przyjęcie informacji dotyczącej wyceny szacunkowej nieruchomości 
oznaczonej nr działki 209/7 położonej w obrębie 2, miasta Trzcińsko 
Zdrój przekazanej umową darowizny gminie Trzcińsko Zdrój z 
przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz określenie sposobu dalszego postępowania w 
przedmiotowej sprawie (druk nr 3A/47). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą wyceny szacunkowej 
nieruchomości i zalecił Naczelnikowi Gospodarki Nieruchomościami 
przygotowanie ugody, na podstawie której Gmina zapłaci Powiatowi 
104 600,00 zł (równowartość nieruchomości), natomiast Powiat zadeklaruje 
przeznaczenie tychże pieniędzy na remont dróg pozamiejskich. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany składu 
osobowego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 4/47). 

 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład 
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Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie i 
przedłoży go pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie. 

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

ws. wyrażenia zgody na sprawowanie funkcji wychowawcy klasy III 
oraz ustalenie z tego tytułu dodatku dla Dyrektora ZSP Nr 1 w 
Chojnie Pani Adriany Salamończyk (druk nr 5/47). 

 
Zarząd wyraził zgodę na sprawowanie przez Dyrektor Adrianę 
Salamończyk funkcji wychowawcy klasy III oraz ustalenie dodatku z 
tego tytułu, zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

 
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
 upoważnienia Dyrektora ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w 
 Chojnie - Pani Edyty Daszkiewicz do realizacji umowy Nr V/D78/07 z 
 dnia 31.08.2007 roku zawartej pomiędzy Wojewodą 
 Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Kuratora Oświaty a 
 Powiatem Gryfińskim (druk nr 6/47). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w  Chojnie-Pani Edyty Daszkiewicz 
do realizacji umowy Nr V/D78/07 z dnia 31.08.2007 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim 
reprezentowanym przez Kuratora Oświaty a Powiatem Gryfińskim?  
 Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w  Chojnie - Pani Edyty 
Daszkiewicz do realizacji umowy Nr V/D78/07 z dnia 31.08.2007 roku 
zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym 
przez Kuratora Oświaty, a Powiatem Gryfińskim. 
 
 
11.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
    Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju    
   (druk nr 7/47) 
 
Zarząd postanowił przyjąć Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w 
Trzcińsku Zdroju, z zastrzeżeniem wykreślenia § 22. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju, z zastrzeżeniem 
wykreślenia § 22 ? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w 
Trzcińsku Zdroju? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału  Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego 
wyżywienia dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie” (druk nr  
8/47) 

 
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców 
DPS w Nowym Czarnowie”. 
 

 
 13.  Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie ws. zwiększenia   
  planu dochodów i wydatków  budżetowych placówki na 2007 r.  
  o kwotę wykonanych dochodów budżetowych w okresie od 1 stycznia 
  do 11 września 2007 r.(druk nr 9/47) 
 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie i wyraził 
zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych placówki 
na 2007 r. o kwotę wykonanych dochodów budżetowych w okresie od  
1 stycznia do 11 września 2007 r. 
 
14.  Wniosek Dyrektora Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zwiększenia 
  planu budżetowego na  rok 2007 z tytułu zobowiązań wymagalnych 
  za rok 2006 oraz  waloryzacji wynagrodzeń pracowników wraz z 
  pochodnymi (druk nr 10/47) 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Szkół Specjalnych w 
Gryfinie postanowił, że decyzję o zwiększeniu planu budżetowego na rok 
2007 podejmie po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Gryfinie zmian w 
budżecie. 
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15.   Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie ws. zwiększenia budżetu na  
  2007r. dla PUP w Gryfinie oraz filii w Chojnie z przeznaczeniem na 
  sfinansowanie opłat za media oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń 
  i pochodnych od wynagrodzeń (druk nr 11/47) 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem i  przed podjęciem ostatecznej decyzji w 
sprawie zwiększenia budżetu jednostki na 2007r Zarząd postanowił spotkać 
się z kierownictwem PUP w Gryfinie. Spotkanie zaplanowano na 
październik br. 
 
16.  Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia środków 
  w planie wydatków budżetowych na 2007 r. (druk nr 12/47). 
 
Wniosek został w części zaakceptowany przez Zarząd. Propozycję 
zwiększenia budżetu jednostki o 200 tys. zł Zarząd zawarł w projekcie 
uchwały budżetowej przekazanej Radzie Powiatu w Gryfinie. 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania 
projektu uchwały o rozpoczęciu procesu likwidacji ZSP w Mieszkowicach.  
 
17.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie   
  zatwierdzenia składników mienia ruchomego po zlikwidowanej  
  jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie 
  przeznaczonych do sprzedaży (druk nr 13/47). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia składników 
mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży. 
 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  do 
przygotowania wniosku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 
pozostałego mienia, nie zbytego w trybie przetargu, a także przygotowanie 
uchwały na przekazanie mebli jednostkom. 

 
18.  Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot.   
  zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Ochrony 
  Gruntów Rolnych na przebudowę dróg powiatowych w 2008 roku 
  (druk nr 14/47). 
Zarząd zaakceptował wniosek o przyznanie środków z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na przebudowę w 2008r. następujących  dróg 
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powiatowych: Żelechowo - Grzybno, Polesiny -Lisie Pole, Goszków - 
Wierzchlas. 
Zarząd zlecił także przeprowadzenie przetargu na dokumentację 
projektową dróg przeznaczonych do przebudowy. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws.    
        zatwierdzenia protokołu z postępowania w trybie z wolnej ręki pn. 
  "Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń         
  odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie  
  gmin: Cedynia, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, Mieszkowice" - 
  roboty dodatkowe (druk nr 15/47). 
 
Zarząd zatwierdził wybór Wykonawcy- Tadeusza Łyczakowskiego, w 
postępowaniu w trybie z wolnej ręki pn. "Utrzymanie nawierzchni, 
poboczy i naprawa urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg 
powiatowych na terenie gmin: Cedynia, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, 
Mieszkowice" oraz postanowił zwiększyć wartość zamówienia robót 
dodatkowych o kwotę 20 285,00 zł  
 

 
20. Informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami n/t 

zaawansowania realizacji umów na opracowanie dokumentacji 
technicznych dla planowanych inwestycji na drogach powiatowych 
(druk nr 16/47). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat realizacji drugiego etapu 
budowy drogi Bartkowo-Gajki oraz Chełm Górny- Witnica. W związku z 
brakiem dokumentacji projektowej na ww. inwestycje zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do zasięgnięcia opinii prawnej, 
co do dalszego toku postępowania w przedmiotowej sprawie. Zarząd 
zobowiązał również Naczelnika do ustalenia, czy wykup nieruchomości był 
wystarczającym argumentem do niezrealizowania umowy na opracowanie 
dokumentacji przez projektanta. 
 
21.  Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. spłaty zobowiązania 

  wobec byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 17/47). 
 
Zarząd wyraża zgodę na podpisanie porozumienia z Panem Piotrem 
Wojtasikiem. Zarząd nie przyjął zaproponowanej wysokości wierzytelności  
Pani Marii Wardowskiej i zobowiązał Likwidatora do złożenia własnej 
propozycji. 
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22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
1. Zarząd zapoznał się z projektem umowy na obsługę prawną, 
przedstawioną przez Likwidatora SPZZOZ, która zostanie zawarta 
pomiędzy SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie a Spółką Komandytową 
„Sasiński i Wspólnicy” mającą reprezentować „Zespół” 
Zarząd oczekuje informacji czy ww. firma przyjmie warunki 
zaproponowane przez SPZZOZ w likwidacji. 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Beata Dróżdż____________________     
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski     ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler                  ____________________ 
           Członek Zarządu          - Jan Podleśny            ____________________       
  Członek Zarządu            - Maciej Racinowski     ____________________ 

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 
 
 


