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Protokół nr 58/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 29 listopada 2007 r. w godz. od 800 do 1130 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 
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: 
- Pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PROFIT” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Łęcznej - wierzyciela SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie ws. zawarcia 
porozumienia dot. spłaty należności (druk nr 8/58). 

3. Protokół Nr 57/III/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007 (druk nr 1/58). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie 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 w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007. 
 
2. Podjęcie 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 (druk nr 2/58). 

 
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 - 4 osoby,  
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. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego ws. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzewa 
rosnącego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków nr działki 131/1 o pow. 1,3951 ha, położonej w obrębie 
Trzcińsko Zdrój 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego,  
w trwałym zarządzie DPS w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/58). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
wyraził zgodę na wykonanie wycinki drzewa rosnącego na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 131/1 o pow. 1,3951 
ha, położonej w obrębie Trzcińsko Zdrój 2, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, w trwałym zarządzie DPS w Trzcińsku Zdroju po uzyskaniu 
przez Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju stosownych zezwoleń  
a w szczególności po uzyskaniu decyzji Burmistrza Trzcińska Zdroju 
zezwalającej na wycinkę przedmiotowego drzewa. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego ws. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzew 
rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków nr działki 160 o pow. 0,1348 ha, położonej w obrębie 
Gryfino 3, stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym 
użytkowaniu Powiatu Gryfińskiego, w użyczeniu Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem 
Umysłowym koło w Gryfinie (druk nr 4/58). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
wyraził zgodę na wykonanie wycinki drzew rosnących na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 160 o pow. 0,1348 
ha, położonej w obrębie Gryfino 3, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 
wieczystym użytkowaniu Powiatu Gryfińskiego, w użyczeniu Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem 
Umysłowym koło w Gryfinie po uzyskaniu przez w/w Stowarzyszenie 
stosownych zezwoleń a w szczególności po uzyskaniu decyzji Burmistrza 
Gryfina zezwalającej na wycinkę przedmiotowych drzew. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s zatwierdzenia projektu decyzji o wygaszeniu 
trwałego zarządu w udziale 236/1000 cz. na nieruchomości oznaczonej nr 
działki 340/4, położonej w obrębie 3 m. Chojna, będącej współwłasnością 
Powiatu Gryfińskiego w udziale 500/1000 cz. pozostającej w trwałym 
zarządzie ZSP Nr 2 w Chojnie, w związku ze sprzedażą lokalu 
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mieszkalnego Nr 2, mieszczącego się w budynku przy ul. Żółkiewskiego 3 
i ustalenie ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży (druk nr 5/58). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
zatwierdził projekt decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu w udziale 
236/1000 cz. na nieruchomości oznaczonej nr działki 340/4, położonej  
w obrębie 3 m. Chojna, będącej współwłasnością Powiatu Gryfińskiego  
w udziale 500/1000 cz. pozostającej w trwałym zarządzie ZSP Nr 2  
w Chojnie, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego Nr 2, mieszczącego 
się w budynku przy ul. Żółkiewskiego 3 oraz ustalił cenę sprzedaży w/w 
nieruchomości w wysokości 58 162,00 złotych. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny 
sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s sprzedaży nieruchomości 
oznaczonych nr działek 59 o pow. 0,2648 ha i 53/2 o pow. 0,0635 ha, 
położonych w obrębie Moryń 1, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego i ustalenie cen wywoławczych  w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości (druk  
nr 6/58). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego postanowił 
jednogłośnie ogłosić III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonych nr działek 59 o pow. 0,2648 ha i 53/2 o pow. 
0,0635 ha, położonych w obrębie Moryń 1, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego ustalając ceny wywoławcze przedmiotowych nieruchomości  
w wysokości 490 000,00 zł. oraz 30 000,00 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 



 4

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia cen 
wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

porozumienia z Gminą Mieszkowice w/s przebudowy ul. Dworcowej  
i Odrzańskiej w Mieszkowicach (druk nr 7/58). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami wprowadził poprawkę do treści porozumienia  
z Gminą Mieszkowice w/s przebudowy ul. Dworcowej i Odrzańskiej  
w Mieszkowicach polegającą na wykreśleniu w § 3 z pkt 4 zapisu 
„…zapewniając środki na ich utrzymanie…” Zarząd zobowiązał Wydział 
Zarządzania Drogami do przesłania Gminie Mieszkowice w/w 
porozumienia. 
 
8. Pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PROFIT” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Łęcznej - wierzyciela SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie  
ws. zawarcia porozumienia dot. spłaty należności (druk nr 8/58). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego „PROFIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej - wierzyciela 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wyraził zgodę na spłatę należności 
wierzycielowi w terminie do 29 lutego 2008 r. przy rezygnacji z 50 % 
odsetek. Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
do przygotowania projektu porozumienia w tym zakresie. 
 
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
 

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               ____________________ 
 
 
 
 
 


