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Protokół nr 55/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 8 listopada 2007 r. w godz. od 800 do 1330 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 (lista obecności 
– zał. nr 1). 

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
dot. akceptacji projektu porozumienia ws. polubownego załatwienia sprawy związanej 
z roszczeniem Powiatu Gryfińskiego do ZEDO S.A. na nieruchomościach Powiatu 
znajdujących się w obszarze ograniczonego użytkowania (druk nr 14/55). 

 -Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego ws. akceptacji umowy użyczenia na rzecz PEC Sp. z o.o. w Gryfinie 
przyłącza zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr działki 163 w obrębie 
Gryfino 3 (druk nr 15/55). 

3. Protokoły: Nr 52/III/2007 z dnia 23 października, Nr 53/III/2007 z dnia  
30 października, Nr 54/III/2007 z dnia 31 października 2007 r. zostały przyjęte 
jednogłośnie (4 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Maciej Racinowski. 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu o współfinansowanie 
konkursu oraz wniosku P. Tadeusza Wasilewskiego o udzielenie 
wsparcia finansowego przedsięwzięcia artystycznego (druk nr 1/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki rozpatrzył większością głosów 
negatywnie wnioski: Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu  
o współfinansowanie konkursu oraz P. Tadeusza Wasilewskiego  
o udzielenie wsparcia finansowego przedsięwzięcia artystycznego. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do opracowania projektu regulaminu dot. ogólnych zasad 
przyznawania dofinansowania wniosków związanych z promocją Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla 
inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
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segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie-I etap” (druk nr 2/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraził zgodę 
na zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego 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” firmie 
Biuro Architektoniczne Karola Krzątały z siedzibą w Szczecinie oraz 
podpisania umowy na wykonanie aneksu do dokumentacji projektowej. 
Koszt nadzoru do końca inwestycji wyniesie około 12 078,00 złotych brutto.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
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 3/55). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i wyraził zgodę na zlecenia 
wykonania robót dodatkowych i zamiennych 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” 
poprzez zatwierdzenie kosztorysów różnicowych i protokołów konieczności 
na roboty zamienne.   
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zlecenia wykonania robót remontowych korytarza na I 
piętrze internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie 
(druk nr 4/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wyraził zgodę na zlecenia 
wykonania robót remontowych korytarza na I piętrze internatu w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie firmie Zakład 
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Ogólnobudowlany Krzysztof Korkosz na kwotę 13 000,00 złotych brutto  
i podpisanie umowy w tym zakresie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zlecenia wykonania aneksu do projektu budowlanego 
budynku Nr 2 w SOSW w Chojnie niezbędnego dla dalszej realizacji 
zadania 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 5/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wyraził zgodę na zlecenia 
wykonania aneksu do projektu budowlanego budynku Nr 2 w SOSW  
w Chojnie niezbędnego dla dalszej realizacji zadania 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”2 w Chojnie pełnomocnikowi 
autora projektu Panu Karolowi Krzątale z oferowaną ceną 12 400,00 
złotych brutto zgodnie ze złożoną ofertą. Środki finansowe na wykonanie 
w/w zadania będą pochodziły z budżetu SOSW w Chojnie w ramach 
zabezpieczonych środków na ten cel. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Członek Zarządu Jerzy 
Miler. 
 
6. 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 6/55). 

 
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 - 4 osoby,  
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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7. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk  
nr 7/55). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

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

 
O godz. 10 00 odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z Panem 

Bernardem Baranowskim  reprezentującym firmę Usługi Transportowo 
Budowlane z siedzibą w m. Glinna w obecności Radcy Prawnego Mariana 
Ludkiewicza. Zarząd podpisał porozumienie z Panem Bernardem 
Baranowskim w sprawie sposobu zagospodarowania materiału kamiennego 
pokruszonego na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 
Jednocześnie Zarząd udzielił upoważnienia Radcy Prawnemu Panu 
Marianowi Ludkiewiczowi do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed 
Sądem Rejonowym Wydział Cywilny w Gryfinie i podpisania ugody 
wynikającej z treści przyjętego porozumienia w sprawie wniosku złożonego 
w sądzie przez Pana B. Baranowskiego o zawezwanie do próby ugodowej  
w sprawie zapłaty za pokruszenie materiału kamiennego. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW  
w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 8/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i po wprowadzeniu poprawek   
przyjął jednogłośnie zestawienie przychodów i wydatków PFOŚ i GW  
w Gryfinie na 2008 r. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji 

zadania pn.: „Wymiana dachu krytego eternitem - demontaż i utylizacja 
płyt azbestowych z obiektu DPS w Nowym Czarnowie” ze środków 
PFOŚiGW w Gryfinie w 2007 r. (druk nr 9/55). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie realizacji zadania pn.: „Wymiana dachu krytego eternitem - demontaż i utylizacja płyt azbestowych  
z obiektu DPS w Nowym Czarnowie” ze środków PFOŚiGW w Gryfinie w 2007 r.?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 



 5

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
pn.: „Wymiana dachu krytego eternitem - demontaż i utylizacja płyt 
azbestowych z obiektu DPS w Nowym Czarnowie” ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie w 2007 r. 

 
10.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 

zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu 
placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, które zlecone będzie od 2008 roku podmiotom 
uprawnionym oraz wysokości środków budżetowych przeznaczonych na 
realizację tego zadania od 2008 roku (druk nr 10/55). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, które zlecone będzie od 2008 roku podmiotom 
uprawnionym oraz wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania od 2008 roku?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia zadania  
z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, 
które zlecone będzie od 2008 roku podmiotom uprawnionym oraz 
wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego 
zadania od 2008 roku. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego ws. rozważenia możliwości wypłaty części 
odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania piwnic w budynku 
przy ul. Sprzymierzonych 9 dla ANR Jednostki Gospodarczej w Gryfinie 
(druk nr 11/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego nie wyraził 
zgody na wypłatę części odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku 
zalania piwnic w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 dla Agencji 
Nieruchomości Rolnych Jednostki Gospodarczej w Gryfinie. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. unieważnienia 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2007/2008 na terenie gmin Stare Czarnowo i Gryfino” (druk nr 12/55). 
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  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził unieważnienie postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie 
gmin Stare Czarnowo i Gryfino” ze względu na to, że nie wpłynęła żadna 
oferta. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą 
Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu 
Wolności w Moryniu” (druk nr 13/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami do wniosku 
ws. podpisania aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia 
zawartych z Gminą Moryń w sprawie realizacji inwestycji  
pn. „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu” zobowiązał Naczelnika  
Wydziału Zarządzania Drogami do wystąpienia do Gminy Moryń  
w z prośbą o przedstawienie  faktury zakupu kostki kamiennej 
wykorzystanej przy realizacji w/w inwestycji.   
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. akceptacji projektu porozumienia ws. polubownego 
załatwienia sprawy związanej z roszczeniem Powiatu Gryfińskiego  
do ZEDO S.A. na nieruchomości Powiatu znajdujących się w obszarze 
ograniczonego użytkowania (druk nr 14/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w związku z Rozporządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie 
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla Zespołu Elektrowni 
„Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie, który objął działki nr 257/9  
i 257/11 należące do Powiatu Gryfińskiego i po wprowadzeniu poprawek 
przyjął jednogłośnie projekt porozumienia w tej sprawie i zobowiązał 
Naczelnika do przekazania w/w projektu Zespołowi Elektrowni „Dolna 
Odra” S.A. w Nowym Czarnowie. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego ws. akceptacji umowy użyczenia na rzecz PEC Sp. z o.o. 
w Gryfinie przyłącza zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej  
nr działki 163 w obrębie Gryfino 3 (druk nr 15/55). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wyraził zgodę 
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na podpisanie umowy użyczenia przyłącza zlokalizowanego  
na nieruchomości oznaczonej nr działki 163 w obrębie Gryfino 3 na okres 
nie przekraczający 3 lat dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
w Gryfinie. 
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierającą wykazy:  
- stanu zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na dzień 31.12.2006 r. oraz na dzień 
31.12.2007 r. z podziałem na osoby fizyczne i prawne, 
- spłaty zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie w latach 2006-2007 oraz w latach 
2008-2009 wynikające z zawartych porozumień.  
  Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do wystąpienia z pismem  
do podmiotów prawnych  zawierającym propozycję zawarcia porozumień, w których będzie 
zapis, że w przypadku  zgody na redukcję odsetek w wysokości 90% Powiat wypłaci 
należność główną plus 10% odsetek do 30 czerwca 2008 r.  
 
2. Zarząd zapoznał się z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  
10 października 2007 r., w którym NSA uchylił postanowienie WSA w Szczecinie z dnia  
07 sierpnia 2007 r. odmawiające wstrzymanie wykonania uchwały nr VI/75/2007 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w przedmiocie przekazania SPZOZ Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie, w drodze darowizny nieruchomości użytkowej przez SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy 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               ____________________ 
 
 


