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Protokół nr 64/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 16 stycznia w godz. od 700 do 1100 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:  
  - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego pola golfowego  
w m. Binowo (druk nr 10/64). 

  - Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia wysokości opłat 
za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki 
wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego (druk nr 11/64). 

3. Protokół Nr 63/III/2007 z dnia 08 stycznia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 
0 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 

 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli na rok 2008 w podległych i nadzorowanych przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych (druk  
nr 1/64). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2008 w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu  
w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli na rok 2008 w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu 
w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom 
Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, na lata 2008-2010 (druk nr 2/64). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Trzcińsku-
Zdroju, na lata 2008-2010?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie przyjęcia programu 
naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju, na lata 2008-2010. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.05.2007 r. 
w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego (druk  
nr 3/64). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.05.2007 r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 30.05.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego konsolidacyjnego. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12. 2007 r. 
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 4/64). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12. 2007 r.  
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 20.12. 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 51, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/64). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wyrażając zgodę 
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na dokonanie podziału geodezyjnego działki 51, położonej w obrębie 3, 
miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oraz  
na sprzedaż wydzielonej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzew 
rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków numerem działki 25/5 o powierzchni 0,0686 ha, położonej  
w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 6/64). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
zaakceptował projekt pisma skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzew 
rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
numerem działki 25/5 o powierzchni 0,0686 ha, położonej w obrębie 
Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.  
 
7. Skład Rady Nadzorczej Spółki z o.o. pod firmą „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.  
 
  Na kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki z o.o. pod firmą 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, 
zgłoszono osoby, które spełniają wszystkie wymagania niezbędne  
do zasiadania w Radzie. Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski 
zaproponował Pana Józefa Błaż oraz Pana Tomasza Wiśniewskiego, 
natomiast Członek Zarządu Marek Hipsz zaproponował Pana Mieczysława 
Potockiego. 
  Lista kandydatów do w/w Rady pozostała otwarta i można nadal 
zgłaszać kandydatów a Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję ostateczną  
w tej sprawie podejmie na kolejnym posiedzeniu. 
 
8. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zawartych umów  

z wierzycielami (druk nr 7/64). 
 
  Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
dot. zawartych umów z wierzycielami byłymi pracownikami Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 
 
9. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające wykaz wierzycieli, 

którzy wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia z dłużnikiem  
na zaproponowanych przez Zarząd Powiatu warunkach oraz przyjęcie 
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projektu porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Produkcyjnego „Stanpol” (druk nr 8/64). 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
zawierającym wykaz wierzycieli, którzy wyrazili zgodę na podpisanie 
porozumienia z dłużnikiem na warunkach zaproponowanych przez Zarząd 
Powiatu. Jednocześnie Zarząd zapoznał się i jednogłośnie wyraził zgodę   
na podpisanie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji 
w Gryfinie wobec Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Stanpol”  
ze Stargardu Szczecińskiego.   
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

protokołu z postępowania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie powiatu gryfińskiego w 2008 roku, z podziałem na 2 zadania: 
zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-
Zdrój” (druk nr 9/64). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego w 2008 roku, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - 
gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój” i wybrał na:  
- ZADANIE I - ofertę firmy „Roboty Drogowe, Usługi Transportowe  
i Budowlane” z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 232 951,97 zł brutto,  
- ZADANIE II - ofertę firmy „Usługi Warsztatowe” z m. Dolsko  
z oferowaną ceną w wysokości 234 845,92 zł. brutto. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego pola golfowego w m. Binowo (druk nr 10/64). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego pola 
golfowego w miejscowości Binowo?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego 
pola golfowego w miejscowości Binowo. 
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12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego 
pojazdu przez jednostki wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego (druk 
nr 11/64). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu 
przez jednostki wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu  
z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki wyznaczone przez 
Starostę Gryfińskiego. 
 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie, który zgodnie  
z zaleceniem Zarządu przedstawił kopię wyrejestrowania samochodu Polonez Cargo Van,  
nr rejestracyjny SCW 5735 stanowiącego własność 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               ____________________ 
 
 
 
 


