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Protokół nr 52/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 23 października 2007 r. w godz. od 800 do 1100 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: 
 - Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia udziału  

w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/52).   
3. Protokół Nr 49/III/2007 z dnia 4 października 2007 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5- za, 0- przeciw, 0-wstrzymało się). 
 
1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 

TPD w Szczecinie z wykonania zadania - prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, za III kwartał 2007 r.  
tj. za okres od 01.07.2007 r. do dnia 30.09.2007 r. (druk nr 1/52). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
przyjął jednogłośnie częściowe sprawozdanie TPD w Szczecinie  
z wykonania zadania - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, za III kwartał 2007 r. tj. za okres od 01.07.2007 r. do dnia 
30.09.2007 r. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
na rok 2007 (druk nr 2/52). 

 
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. 
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3. Podjęcie uchwały Zarządu 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 3/52).  

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 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. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego ws. zaakceptowania projektu umowy dzierżawy 
nieruchomości w Chwarstnicy Gmina Gryfino z przeznaczeniem  
na prowadzenie Filii Domu Dziecka w Chojnie (druk nr 4/52). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego i po naniesieniu 
poprawek jednogłośnie zaakceptował projekt umowy dzierżawy 
nieruchomości w Chwarstnicy Gmina Gryfino z przeznaczeniem na 
prowadzenie Filii Domu Dziecka w Chojnie i wyraził zgodę na jej 
podpisanie przez Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do przygotowania 
informacji zawierającej ilość dzieci przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Powiatu Gryfińskiego, 
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
innych powiatów oraz oczekujących na umieszczenie w placówce.  
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska ws. wyrażenia zgody na wejście 
na grunt i budowę przyłącza sieci ciepłowniczej przez PEC w Gryfinie  
w celu podłączenia budynku dworca PKP (druk nr 5/52).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia 
stanowiska ws. wyrażenia zgody na wejście na grunt i budowę przyłącza 
sieci ciepłowniczej przez PEC w Gryfinie w celu podłączenia budynku 
dworca PKP postanowił nie wyrazić zgody na proponowany obecnie przez 
PEC przebieg inwestycji. Zarząd postanowił, że wyrazi zgodę pod 
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warunkiem zmiany trasy inwestycji w sposób zaproponowany  
w porozumieniu z dnia 29 maja 2006 r. oraz gdy w/w porozumienie zostanie 
uszczegółowione poprzez dopisanie w § 2 pkt 1 po słowach  
„… funkcjonowania sieci…”, słów „i węzła ciepłowniczego znajdującego się  
w budynku przy ulicy Sprzymierzonych”  oraz dopisanie  pkt 1a  
w brzmieniu: w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej zobowiązuje się do wszelkich napraw tej części 
parkingu, przez który zostanie ułożony ciepłociąg.” 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia udziału  

w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 6/52).   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej na 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  

1. Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZOZ w Gryfinie oraz Koordynatora ds. Służby 
Zdrowia do przygotowania specyfikacji na przeprowadzenie IV przetargu pisemnego 
nieograniczonego na przejęcie i prowadzenie Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

 
 
 
 
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               ____________________ 
 
 


