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Protokół nr 62/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 02 stycznia 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: 
- Projekt porozumienia z Gminą Chojna w/s przekazania Gminie do prowadzenia jako 
zadanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  (druk nr 1a/62). 
3. Przyjęcie protokołu Nr 61/III/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zostało jednogłośnie 

przełożone na kolejne posiedzenie w dniu 08.01.2008 r. (5 - za, 0 - wstrzymał się,  
0 - przeciw). 

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

dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody  
na utworzenie w roku szkolnym 2008/2009 nowego zawodu - technik 
informatyk oraz nowego profilu ogólnokształcącego (druk nr 1/62). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1  
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2008/2009 
nowego zawodu technik informatyk oraz nowego profilu 
ogólnokształcącego zobowiązał Naczelnika do uzupełnienia wniosku  
o dodatkowe informacji w tym zakresie.  
    
2. Projekt porozumienia z Gminą Chojna w/s przekazania Gminie  

do prowadzenia jako zadanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie  (druk nr 1a/62). 

   
  Zarząd zapoznał się i po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie 
zaakceptował projekt porozumienia z Gminą Chojna w/s przekazania 
Gminie do prowadzenia jako zadanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania uchwały Zarządu Powiatu  
w tym zakresie. 
 
3. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. podejmowanych działań w/s utworzenia lokalnych grup działania  
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na terenie Powiatu Gryfińskiego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (druk nr 2/62). 

 
  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. podejmowanych działań w/s utworzenia 
lokalnych grup działania na terenie Powiatu Gryfińskiego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu 
Gryfińskiego do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW”- 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego zawierający informację dot. stanu środków 
finansowych na rachunku bieżącym SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie  (druk nr 3/62). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zawierającym informację  
dot. stanu środków finansowych na rachunku bieżącym SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie.  
  Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie do przygotowania na kolejne posiedzenie informacji dot. stanu 
środków finansowych na rachunku bieżącym placówki na dzień  
31.12.2007 r. oraz sytuacji finansowej w pierwszym tygodniu stycznia  
2008 r. 
  Zarząd jednogłośnie postanowił o przedłużeniu umowy - zlecenia  
do dnia 31 stycznia 2008 Panu Jerzemu Herwartowi p.o. Likwidatora 
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Wydział 
Organizacji i Informacji do przygotowania w/w umowy.    
 
5. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju dot. realizacji 

programu naprawczego na rok 2008 w placówce w zakresie zadań 
przewidzianych do realizacji w 2008 roku (druk nr 4/62). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju jednogłośnie postanowił zabezpieczyć w budżecie  
na 2008 r. kwotę 50 000,00 złotych na realizację programu naprawczego  
na rok 2008 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji  w 2008 roku  
w tym: odnowienie pomieszczeń sypialnych, pomieszczeń do wypoczynku, 
korytarzy komunikacyjnych, klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych  
w grupach rodzynkowych (kwota 20 000,00 złotych) oraz zabezpieczenie 
dzieciom opieki nocnej poprzez zatrudnienie dodatkowego wychowawcy, 
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ponieważ placówka składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem 
(kwota 30 000,00 złotych).   
   
6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia protokołu  

z przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji zadania zleconego 
przez TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, 
polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 240 dzieci (druk  
nr 5/62). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
przyjął jednogłośnie protokół z przeprowadzonej kontroli prawidłowości 
realizacji zadania zleconego przez TPD Zachodniopomorski Oddział 
Regionalny w Szczecinie, polegającego na prowadzeniu placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym 
dla 240 dzieci. 
 
7. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia 

w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec Instytutu 
Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza (druk nr 6/62). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
podpisał porozumienie w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji  
w Gryfinie wobec Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM  
z Zabrza.   
  Zarząd upoważnił Likwidatora do zawarcia porozumień  
z pozostałymi osobami fizycznymi będącymi wierzycielami SPZZOZ  
w Gryfinie na warunkach przez nich przedstawionych z terminem zapłaty 
należności do dnia 31 stycznia 2008 r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Likwidatora do przygotowania projektu porozumienia w/s spłaty 
zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oddział w Szczecinie. 
 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1.   Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji informującym o tym,  
że Spółka „Profit” z Łęcznej podpisała porozumienie wyrażając zgodę na spłatę należności 
głównej oraz 50% odsetek w terminie do 29 lutego 2008 r. oraz że Spółka Henry Kruse 
przysłała odpis z KRS potwierdzający umocowanie do reprezentowania spółki i składanie  
w jej imieniu oświadczenia woli Jochena Schramma jak również podpisała porozumienie  
dot. spłaty należności.  
 
2. Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
n/t przeprowadzonej kontroli w NRDD „Agatos” w Gardnie w zakresie wykorzystania dotacji 
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za 2006 rok. Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do przygotowania informacji  
n/t planowanych usamodzielnień wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  
z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
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               ____________________ 
 
 


