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Protokół nr 48/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 28 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: 

-Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia unieważnienia 
postępowania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 z 
podziałem na 11 zadań: zadanie I - gmina Stare Czarnowo, zad. II -gmina Gryfino, zad. 
III -gmina Widuchowa, zad. IV-gmina Banie, zad. V-gmina Chojna, zad. VI-gmina 
Cedynia, zad. VII-gmina Moryń, zad. VIII-gmina Trzcińsko Zdrój, zad. IX-gmina 
Mieszkowice, zadanie X-ulice miejskie w Gryfinie, zadanie XI-ulice miejskie w 
Chojnie” (druk nr 9a/48). 

 - Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenie trybu 
 postępowania, SIWZ i powołanie komisji przetargowej  do przeprowadzenia 
 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie  dróg 
 powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 z podziałem na 5 zadań:  zadanie Nr I 
 – gminy: Stare Czarnowo i Gryfino, zadanie Nr II – gminy: Banie i Widuchowa, 
 zadanie Nr III – gmina Chojna, zadanie Nr IV – gmina Trzcińsko- Zdrój, zadanie Nr V 
 – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice” (druk nr 9b/48) 

 
3. Protokół Nr 46/III/2007 z dnia 13 września 2007 r. oraz Nr 47/III/2007 z dn.  
 19 września 2007r. został przyjęty jednogłośnie (4 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - 
 przeciw). 

 
 
1.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 1/48), 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007?  
Za - 4 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 

 
2. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego nt. nieprawidłowości w 

sprawozdaniach budżetowych i ich nieterminowym składaniu oraz o 
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błędach w informacjach z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I 
półrocze roku budżetowego (druk nr 2/48), 

 
Z powodu nieobecności w tym dniu Skarbnika Powiatu, analizę 
nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych zdjęto z obrad i 
przeniesiono na kolejny Zarząd. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 21 lutego 2007r. 
w spr. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007r. (druk nr 3/48), 

 
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 dn. 21 lutego 2007r. w spr. 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007r.?  
Za - 4 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 
59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 21 lutego 2007r. w spr. 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007r. 
 
4.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania 
 błędu pisarskiego w uchwale Nr 254/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z 
 dn. 13.09.2007r. w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu 
 Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 4/48), 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie sprostowania  błędu pisarskiego w uchwale Nr 254/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 
13.09.2007r. w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007?  
Za -4 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w uchwale Nr 254/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z  dn. 
13.09.2007r. w spr. zmian w układzie wykonawczym budżetu  Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007.  
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w 
 układzie  wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
 2007 (druk nr 5/48), 
  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
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Za - 4 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany w  układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, 
 
6. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie przeniesienia 
 planowanych  miesięcznych transz środków ujętych w harmonogramie 
 wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 6/48), 
 
         Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zwiększeniu  w harmonogramie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie transzy wrześniowej o 
450 000,00 zł. 
   
7. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie realizacji planu 
 środków niewygasających z 2006r. zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana 
 sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na 
 pom.  administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
 (druk nr 7/48), 
 
 
  Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu między zadaniami 
planu środków niewygasających z 2006r. i zobowiązał Skarbnika Powiatu 
do przygotowania w tej sprawie projektu uchwały Rady Powiatu. 
  
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 
 sprawie przyznania indywidualnego nauczania dla Mateusza 
 Drzewieckiego - ucznia kl. I Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w 
 skład ZSP Nr 1 w Gryfinie w wymiarze 16 godz. Tygodniowo 
 (druk nr 8/48), 
 
 Zarząd jednogłośne zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w sprawie przyznania 16 godzin 
nauczania indywidualnego tygodniowo dla Mateusza Drzewieckiego - w 
roku szkolnym 2007/2008. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 
 porozumienia z gminą Banie w sprawie wspólnej inwestycji polegającej 
 na remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - gr. 
 Powiatu, odcinek: przejście przez miejscowość Dłusko Gryfińskie  
 (druk nr 9/47), 
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 Zarząd zaakceptował i podpisał porozumienie z gminą Banie w sprawie 
wspólnej inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni drogi powiatowej 
Nr 1375Z Swobnica - gr. Powiatu, odcinek: przejście przez miejscowość 
Dłusko Gryfińskie, 
 
10. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia  
 unieważnienia postępowania pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
 powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 z podziałem na 11 zadań: 
 zadanie I - gmina Stare Czarnowo, zad. II -gmina Gryfino, zad. III -
 gmina Widuchowa, zad. IV-gmina Banie, zad. V-gmina Chojna, zad. VI-
 gmina Cedynia, zad. VII-gmina Moryń, zad. VIII-gmina Trzcińsko 
 Zdrój, zad. IX-gmina Mieszkowice, zadanie X-ulice miejskie w Gryfinie, 
 zadanie XI-ulice miejskie w Chojnie” (druk nr 9a/48) 
 
 
 Zarząd zatwierdził unieważnienie postępowania pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg  powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 z podziałem 
na 11 zadań:  zadanie I - gmina Stare Czarnowo, zad. II -gmina 
Gryfino, zad. III - gmina Widuchowa, zad. IV-gmina Banie, zad. V-
gmina Chojna, zad. VI- gmina Cedynia, zad. VII-gmina Moryń, zad. VIII-
gmina Trzcińsko  Zdrój, zad. IX-gmina Mieszkowice, zadanie X-ulice 
miejskie w Gryfinie,  zadanie XI-ulice miejskie w Chojnie”, 
 
11. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia      
 trybu  postępowania, SIWZ i powołanie komisji przetargowej  
 do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia 
 publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie  dróg  powiatowych w 
 sezonie zimowym 2007/2008 z podziałem na 5 zadań:  zadanie Nr I 
 – gminy: Stare Czarnowo i Gryfino, zadanie Nr II – gminy: Banie i 
 Widuchowa,  zadanie Nr III – gmina Chojna, zadanie Nr IV – 
 gmina Trzcińsko- Zdrój, zadanie Nr V  – gminy: Cedynia, Moryń i 
 Mieszkowice” (druk nr 9b/48), 
 
 Zarząd zatwierdził tryb postępowania, SIWZ i powołał komisję 
przetargową  do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie  dróg  powiatowych w  sezonie 
zimowym 2007/2008 z podziałem na 5 zadań:  zadanie Nr I – gminy: Stare 
Czarnowo i Gryfino, zadanie Nr II – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie 
Nr III – gmina Chojna, zadanie Nr IV –  gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie 
Nr V  – gminy: Cedynia, Moryń i  Mieszkowice” 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w sprawie podpisania aneksu do umowy nr RI-05/07 z dn. 
 16.04.2007r. pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
 budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (…) w SOSW w 
 Chojnie” (druk nr 10/48), 
 
 Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek o podpisanie aneksu do 
umowy nr RI-05/07 z dn.  16.04.2007r. pn. „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 
(…) w SOSW w  Chojnie. 
 
13.  Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w sprawie montażu instalacji odgromowej na budynku 
 ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 11/48) 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, że  montaż instalacji odgromowej 
na budynku internatu ZSP Nr 2 w Chojnie nastąpi przy okazji 
termomodernizacji budynku przewidzianej do realizacji w I połowie 2008r. 
 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w sprawie zlecenia wykonania niezależnej ekspertyzy  
 technicznej na remont dachu Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju 
 (druk nr 12/48), 
 
 Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o zleceniu niezależnej ekspertyzy 
technicznej na remont dachu Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w sprawie zmiany dysponenta środków na zadanie pn. 
 „Remont pomieszczeń budynku internatu-I piętro, w ZSP nr 2 w 
 Chojnie (druk nr 13/48), 
 
 Zarząd nie zaakceptował wniosku i zadecydował o innym sposobie 
realizacji umowy na zadanie pn. „Remont pomieszczeń budynku internatu-
I piętro, w ZSP nr 2 w  Chojnie”: dysponentem środków na sfinansowanie  
zadania pozostaje ZSP Nr 2 w Chojnie i  ten podmiot należy wskazać w 
umowie jako płatnika inwestycji. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w sprawie zlecenia wykonania części zadania pn. 
 „Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie 
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 elewacji-termomodernizacja jednostki  powiatowej ZSP Nr 2 w 
 Gryfinie”- część I    (druk nr 14/48) 
 
 Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień  Publicznych do zlecenia firmie  „AB” Marek Fandrych 
rozszerzenia robót o wykonanie wymiany drzwi stalowych w wiatrołapach 
oraz montaż daszku z poliwęglanu. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do przesunięcia niewykorzystanych  
środków z remontu Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju na ww.zadanie. 
 
17. Informacja  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w sprawie remontu korytarza internatu ZSP Nr 2 w 
 Chojnie (druk nr 15/48), 
 
 Ze względu na przedłużający się w czasie remont korytarza w 
internacie ZSP Nr 2 w Chojnie, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień  Publicznych do rozliczenia materiałów 
budowlanych zakupionych przez ZSP Nr 2 na poczet wykonywanego przez 
uczniów szkoły remontu. Jednocześnie zalecił  ponowne dokonanie 
kosztorysu ww. zadania i zlecenie wykonawstwa Zakładowi Budowlanemu - 
Marian Komaniecki, Dębno. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Nadz.   
 Właścicielskiego ws.  zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży 
 nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, ozn. nr 
 działek 421,422,423, poł. w obrębie ewidencyjnym Banie 2 .  
 (druk nr 16/48) 
 
  
 Zarząd jednogłośnie ustalił cenę wywoławczą w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, ozn. nr działek 421,422,423, poł. w obrębie 
ewidencyjnym Banie 2, określając ją na sumę 1 450 000,00 zł.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie  ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
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19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zwiększenia  dotacji 
dla SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie (druk nr 17/48) 
 
 Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania Uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie zwiększającej dotację dla SPZZOZ w likwidacji 
w Gryfinie o kwotę 1 203 508,50 zł w ramach zaciągniętego kredytu 
konsolidacyjnego. 
 
2. Pismo z Ministerstwa Zdrowia Warszawie ws. przyznania  środków 
finansowych na rok 2007 z rezerwy budżetu państwa na spłatę zobowiązań 
SPZZOZ w Gryfinie (druk nr  18/48), 
 
  Zarząd zapoznał się z pismem z Ministerstwa Zdrowia Warszawie ws. 
przyznania  środków finansowych na rok 2007 z rezerwy budżetu państwa 
na spłatę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie. 
 
4. Pismo G. Paulskiej  ws. zobowiązań  SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie (druk 

nr 19/48), 
5. Pismo wierzyciela SPZZOZ D. Michalskiej, w sprawie wypłaty należności 

(druk nr 20/48), 
 
 Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do 
przedstawienia mechanizmów regulujących rozliczanie wierzytelności z 
Komornikiem i przedłożenia na kolejny Zarząd informacji o wysokości 
środków jakie zgromadził Komornik regulując zobowiązania wobec 
wierzycieli SPZZOZ w likwidacji. 
 
6. Wyrażenie opinii Starostwa  Powiatowego w Pyrzycach o pozbawieniu 
kategorii drogi powiatowej ul Kościelnej w Gryfinie (druk nr 21/48). 
7.Wyrażenie opinii przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu pozbawieniu 
kategorii drogi powiatowej ul Kościelnej w Gryfinie (druk nr 22/48), 
 
 Zarząd zapoznał się z opiniami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, 
oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o pozbawieniu kategorii 
drogi powiatowej ul Kościelnej w Gryfinie. 
 
8. Pismo od Burmistrza Gminy Moryń ws. współfinansowania przez  Powiat 
Gryfiński projektu finansowanego ze środków unijnych (druk nr 23/48) 
 
 Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania do 
przygotowania  wniosku ad. podpisania aneksu. 
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9. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej (działalność SPZOZ w Gryfinie) 
(druk nr 24/48), 
10.. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej (relokacja Starostwa 
Powiatowego do budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie) (druk nr 25/48), 
11.  Wnioski Komisji Spraw Społecznych ) (druk nr 26/48), 
12. Wnioski Komisji Gospodarki (druk nr 27/48), 
 
 Zarząd podjął decyzję o przekazaniu wniosków Komisji  
odpowiednim Wydziałom Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
13.  Informacja Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 28/48) 
 
 Zarząd podjął decyzję organizacji kolejnego posiedzenia Zarządu 
Powiatu, który będzie poświęcony w całości  problemom SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
 
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               ____________________ 
 
 
 


