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Protokół nr 51/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 19 października 2007 r. w godz. od 800 do 1430 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 – Członek Zarządu Jerzy 
Miler. 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: 
 - Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
 - Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia środków finansowych  

w budżecie placówki na wydatki bieżące (druk nr 20a/51). 
- Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w sprawie zwiększenia 
planu wydatków budżetowych placówki na rok 2007 (druk nr 20b/51). 

3. Protokół Nr 50/III/2007 z dnia 12 października 2007 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3- za, 0- przeciw, 0-wstzrymało się). 

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

ws. ustalenia składu komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków 
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” oraz 
podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
w/w programu (druk nr 1/51).  

 
 
  Zarząd jednogłośnie powołał komisję stypendialną do rozpatrywania 
wniosków w ramach realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” w składzie: Ewa 
Dudar, Adam Nycz, Jan Podleśny. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjlanych Powiatu Gryfińskiego”?  
Za - 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego”. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Maciej Racinowski. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samochodu ciężarowego – 
uniwersalnego marki Volkswagen Transporter LT 28 2.5 TDI. (druk  
nr 13/51). 

   
  Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego 
samochodu ciężarowego – uniwersalnego marki Volkswagen Transporter 
LT 28 2.5 TDI. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia 

Stowarzyszeniu „Pod Dębami” realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej pod nazwą „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu 
Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach” (druk  
nr 14/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zlecenia Stowarzyszeniu „Pod Dębami” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach”? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd po naniesieniu poprawek przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Pod 
Dębami” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Dębcach”. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia 

Stowarzyszeniu  „Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej pod nazwą „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu 
Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” 
(druk nr 15/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zlecenia Stowarzyszeniu  „Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd po naniesieniu poprawek przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  
„Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju”. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody 
na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych  
nr działek: 336/5 położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 16/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działek: 336/5 
położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 
lat – nieruchomości oznaczonych nr działek: 336/5 położonych w obrębie 1 
Daleszewo, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych  
nr działki 131/1 położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 17/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działki 131/1 
położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 
lat – nieruchomości oznaczonych nr działki 131/1 położonych w obrębie 2 
miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji 

jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej  
w Dębcach (druk nr 18/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod 
nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji 
jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju (druk nr 19/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod 
nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego 
(druk nr 20/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającego  uchwałę Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego konsolidacyjnego? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 31 maja 2007w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
konsolidacyjnego. 
 
10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych w budżecie placówki na wydatki bieżące (druk nr 20a/51). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z analizą planu finansowego ZSP Nr 1  
w Chojnie na 2007 r. postanowił zwiększać środki finansowe  
w budżecie placówki o kwotę 160 000,00 złotych z przeznaczeniem na 
funkcjonowanie jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w sprawie 

zwiększenia planu wydatków budżetowych placówki na rok 2007 (druk 
nr 20b/51). 

 
  Skarbnik powiatu poinformowała, że po dokonaniu analizy planu 
finansowego Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju na 2007 r. nie stwierdzono 
na chwilę obecną żadnych zagrożeń związanych z prawidłowym 
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funkcjonowaniem tejże jednostki. W związku z powyższym Zarząd 
postanowił nie zwiększać środków finansowych w budżecie placówki.  
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie  

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 21/51). 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmian w budżecie  Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Wojciech 
Konarski. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 2/51). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał porozumienie z Gminą Gryfino w sprawie utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru 

wykonawcy na remont odcinka nawierzchni ulicy Owocowej w Chojnie 
(druk nr 3/51). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wybrał ofertę  firmy SALDROG,  
na wykonanie remontu odcinka nawierzchni ulicy Owocowej w Chojnie  
z oferowaną ceną 60 044,74 zł. brutto. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

protokołu z przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego w trybie 
aukcji ustnej na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanej 
jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk 
nr 4/51). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził protokół  
z przeprowadzonego II przetargu nieograniczonego w trybie aukcji ustnej 
na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
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organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z zastrzeżeniem  
dot. poz. 12 – wpusty uliczne z kołnierzem, gdzie Zarząd postanowił 
zaproponować ugodę dla nabywcy z uwagi na zaniżoną cenę wyjściową – 
propozycja 5 500 złotych. 
  
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Mieszkowice w sprawie przebudowy ulic 
Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach (druk nr 5/51). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i po wprowadzeniu poprawek podpisał porozumienie z Gminą 
Mieszkowice w sprawie przebudowy ulic Dworcowej i Odrzańskiej  
w Mieszkowicach. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą 
Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. „Realizacja Placu Wolności  
w Moryniu” (druk nr 6/51). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem ws. podpisania aneksów  
do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą Moryń  
w sprawie realizacji inwestycji pn. „Realizacja Placu Wolności w Moryniu” 
i zobowiązał Naczelnika  Wydziału Zarządzania Drogami do przygotowania 
dodatkowych informacji w tym zakresie.  
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

protokołu z postępowania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
w sezonie zimowym 2007/2008 z podziałem na 6 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, 
zadanie Nr VI - ulice w Chojnie” (druk nr 7/51). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania 
pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 
z podziałem na 4 zadania: 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 Mieszkowie. Jednocześnie Zarząd 
unieważnił postępowanie w części I gminy: Stare Czarnowo i Gryfino  
z powodu braku ofert oraz w części VI - ulice w Chojnie ze względu na to, 
że zostało zawarte porozumienie z Gminą Chojna w tym zakresie. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia: 
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  a) trybu postępowania – przetarg nieograniczony, 
  b) wartości szacunkowej, 
  c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie gmin  Stare Czarnowo 
i Gryfino” (druk nr 8/51). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie gmin Stare 
Czarnowo i Gryfino”. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2007/2008 na terenie gmin Stare Czarnowo i Gryfino”? 
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 w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie gmin Stare 
Czarnowo i Gryfino”. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zlecenia wykonania robót dodatkowych dotyczących 
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 9/51). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania oraz wybór oferty firmy Ineko ze Szczecina  
z oferowaną ceną 41 581,312 złotych brutto na wykonanie robót 
dodatkowych dla 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”  



 8

 
21. Wniosek 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 do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” 
(druk nr 10/51). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego”?  
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 pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. wyboru oferty i podpisania umowy na wykonanie 
ekspertyzy technicznej dotyczącej wymiany pokrycia dachu oraz 
docieplenie istniejącej więźby dachowej w budynku Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju (druk nr 11/51). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wybrał ofertę  
firmy mgr inż. Mieczysława Zombirt ze Szczecina i podpisał umowę na 
wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wymiany pokrycia dachu 
oraz docieplenia istniejącej więźby dachowej w budynku Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju. Środki finansowe na realizację w/w zadania w kwocie 
3500,00 złotych brutto będą pochodziły z PFOŚiGW.  

 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. wyboru oferty i podpisania umowy na wykonanie 
ekspertyzy technicznej na okoliczność zalewania przyziemia przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 12/51). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wybrał ofertę  
firmy „Centrbud” Zachodniopomorskie Centrum Rzeczoznawstwa 
Budowlanego ze Szczecina i wyraził zgodę na podpisanie umowy  
na wykonanie ekspertyzy technicznej na okoliczność zalewania przyziemia 
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie. Środki finansowe na realizację w/w 
zadaniaw kwocie 4270,00 złotych brutto będą pochodziły z budżetu 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
 
24. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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 12a/51). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych 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”. W związku z utrudnieniami 
związanymi z częściowo wykonanym remontem klatki schodowej oraz 
korytarza w budynku internatu ZSP Nr 2 w Chojnie, który do tej pory 
wykonywany był przesz uczniów ZSP w ramach praktyk zawodowych 
Zarząd jednogłośnie postanowił nie podejmować decyzji do czasu złożenia 
drugiej konkurencyjnej oferty oraz uzgodnienia technologii  
z użytkownikiem budynku. 
   
25. 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 rok (druk 
nr 22/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 rok? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 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 rok. 
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26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  
Nr III/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r.  
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2006 (druk nr 23/51). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającego uchwałę Nr III/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006? 
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 
 
27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu 

przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 24/51). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian  
w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. 
 
28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 – 2006 r. (druk nr 25/51). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 – 2006 r.? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata  
2004 – 2006 r. 
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 O godz. 12.00 odbyło się spotkanie z dr med. Panem Andrzejem Szlęzak - Ordynatorem 
Oddziału Chirurgicznego SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz z lek. med. - 
specjalistą chirurgiem Panem Wojciechem Gula, którzy założyli Sp. z o.o. „Gryfino-Usługi 
Medyczne Spółka Pracownicza”. W/w lekarze wyrazili chęć przejęcia Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie i prowadzenia usług medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Zarząd 
postanowił, że na kolejnym posiedzeniu w dniu 23 października podejmie decyzje, co do tego 
czy zostanie ogłoszony kolejny przetarg na prowadzenie Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 
29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd przedstawił dodatkowe propozycje nominowanych do otrzymania 
Statuetki Bociana w kategoriach: Animator współpracy międzynarodowej, 
Zawodnik Roku, Animator Sportu oraz Sponsor Roku (zał. nr 3).  
2. Zarząd zapoznał z pismem Likwidatora  SPZZOZ w Gryfinie zawierającym  
wykaz wypłaconych przez Komornika Sądowego do 16 października b.r. kwot 
byłym pracownikom „Zespołu”, z którymi zostały zawarte porozumienia  
w 2007 r. Zarząd zobowiązał Likwidatora do wystąpienia z pismem do 
Komornika z prośbą o podanie kwot, które wpłynęły na jego konto i jaką sumą 
obecnie dysponuje.   
3. Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie oraz  
z projektem umowy przesłanym  przez Sp. Sasiński i Wspólnicy mającą 
reprezentować SPZOZ w Gryfinie w sprawie przeciwko Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu. Zarząd upoważnił Likwidatora do podpisania w/w 
umowy. 
 
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               ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


