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Protokół nr 65/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 23 stycznia w godz. od 700 do 1300 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 Dyrektora SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-

Leczniczego w Gryfinie w/s wezwania do usunięcia niezgodności z prawem powstałej 
w związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały Nr XIV/163/2007 z dnia  
20 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 r. Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako 
działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie SPZOZ ZPO i OL w Gryfinie. 
(druk nr 9a/65). 

3. Protokół Nr 64/III/2007 z dnia 16 stycznia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 
0 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 

 
 
1. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z porozumieniami 

zawartymi z byłymi pracownikami, będącymi wierzycielami SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 1/65). 

 
  Zarząd zapoznał się i podpisał porozumienia w sprawie spłaty 
zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie z wierzycielami byłymi pracownikami 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie. 
 
2. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s przyjęcia projektu 

porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec firmy Oxford Polska 
wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 1a/65). 

 
  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 firmy 
Oxford Polska z Łodzi.  
 
3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania za IV 

kwartał 2007 r. TPD w Szczecinie z wykonania zadania dot. 
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prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci  
i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym (druk nr 2/65). 

 
  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie 
w/s przyjęcia sprawozdania za IV kwartał 2007 r. TPD w Szczecinie  
z wykonania zadania dot. prowadzenia placówek opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego 
o zasięgu ponadgminnym ze względu na błędy merytoryczne zawarte w w/w 
sprawozdaniu.  
  Jednocześnie Zarząd postanowił, aby w umowie, która będzie 
zawierana z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Szczecinie był zapis 
zobowiązujący TPD do przedkładania Zarządowi Powiatu sprawozdań 
merytorycznych półrocznych i rocznych z wykonania zadania  
dot. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci  
i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, 
natomiast sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych 
do PCPR w Gryfinie. 
 
4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. środków finansowych pochodzących  
z PFRON (druk nr 3/65). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia do budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2008 r. środków finansowych pochodzących z PFRON  
w kwocie 46 000,00 złotych.  
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zlecenia opracowania 

kosztorysu prac remontowych w internacie ZSP Nr 2 w Chojnie, w celu 
przystosowania budynku na potrzeby grupy usamodzielnienia dla 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (druk nr 4/65). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
postanowił zlecić Wydziałowi Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych opracowanie kosztorysu prac remontowych w internacie ZSP 
Nr 2 w Chojnie, w celu przystosowania budynku na potrzeby grupy 
usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do 
przygotowania propozycji zmian w projekcie budżetu powiatu, na 2008 
które pozwolą wstępnie na wykonanie dokumentacji technicznej -  
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pn.: „Adaptacja pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Chojnie na tworzenie 
grup usamodzielnień”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

protokołu z przeprowadzonego III przetargu nieograniczonego w trybie 
aukcji ustnej na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanej 
jednostce organizacyjnej pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk 
nr 5/65). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził protokół  
z przeprowadzonego III przetargu nieograniczonego w trybie aukcji ustnej 
na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

protokołu z postępowania pn.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją 
asfaltową dróg powiatowych w 2008 r. 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 6/65). 

 
  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.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową 
dróg powiatowych w 2008 r. 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 „Przedsiębiorstwo Drogowe „EMULEX”  
Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego z oferowaną ceną w wysokości 
228 059,48 zł brutto,  
- ZADANIE II - ofertę firmy „SALDROG” Sp. z o.o. ze Stargardu 
Szczecińskiego z oferowaną ceną w wysokości 214 049,00 zł. brutto. 
 
8. Pismo Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dot. zarządzania drogami 

powiatowymi na terenie Gminy (druk nr 7/65). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Gminy Trzcińsko-
Zdrój dot. zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do złożenia pisemnego  
wyjaśnienia w zakresie spraw podnoszonych w w/w piśmie.  
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu Maciej Racinowski. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wyrażenia zgody  
na wykonanie prac polegających na przebudowie pomieszczenia kaplicy 
w DPS w Moryniu oraz ich współfinansowania przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 8/65). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
wyraził zgodę  na wykonanie prac polegających na przebudowie 
pomieszczenia kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz ich 
współfinansowanie przez Powiat Gryfiński w kwocie 4 989,82 złotych pod 
warunkiem, gdy Rada Powiatu wyrazi zgodę na zwiększenie dotacji na  
2008 r. dla DPS w Moryniu. W związku z powyższym Zarząd zobowiązał 
Skarbnika do uwzględnienie powyższego wniosku w projekcie budżetu 
powiatu na 2008 r. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawki 

minimalnej dot. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich 
części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na potrzeby 
archiwalne (druk nr 9/65). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia stawki minimalnej dotyczącej wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich 
części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na potrzeby archiwalne?  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie ustalenia stawki 
minimalnej dotyczącej wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości 
lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na potrzeby 
archiwalne. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do przygotowania na kolejne 
posiedzenie wniosku w/s skierowania na drogę sądową sprawy dot. węzła 
cieplnego znajdującego się w budynku byłej Przychodni stanowiącej 
obecnie własność Sp. z o.o. „Intermed” z Nowogardu oraz wniosku  
w/s przystąpienia do procedury dot. odwołania darowizny dla Gminy 
Trzcińsko-Zdrój w związku z nie podpisaniem przez Gminę ugody  
w/s odstąpienia przez Powiat Gryfiński od odwołania darowizny działki 
oznaczonej nr 209/7 w zamian za przekazanie środków finansowych 
mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg 
powiatowych. 
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11. Pismo Dyrektora SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie w/s wezwania do usunięcia 
niezgodności z prawem powstałej w związku z podjęciem przez Radę 
Powiatu uchwały Nr XIV/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako 
działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie SPZOZ ZPO i OL 
w Gryfinie (druk nr 9a/65). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora SPZOZ Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie  
w/s wezwania do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w związku  
z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały Nr XIV/163/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 r. Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania  
w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie SPZOZ ZPO i OL w Gryfinie zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do 
przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa, w którym odmawia się uwzględnienia w/w 
wezwania. W/w projekt uchwały zostanie przekazany Radnym Rady 
Powiatu. 
 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu Maciej 
Racinowski. 
 
  Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 20 min. przerwy 
w obradach Zarządu. W tym czasie odbyło się I posiedzenie Nadzwyczajne 
Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s przesunięcia terminu wykonania zamówienia zleconego 
na podstawie umowy RI-51/2007 z dnia 29.11.2007 r., na wykonanie 
projektów budowlano-wykonawczych termomodernizacji przegród 
zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji (druk nr 10/65). 

 
   Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraził zgodę 
na przesunięcie terminu wykonania zamówienia zleconego na podstawie 
umowy RI-51/2007 z dnia 29.11.2007 r., na wykonanie projektów 
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budowlano-wykonawczych termomodernizacji przegród zewnętrznych 
wraz z kolorystyką elewacji do 31 marca 2008 r.  
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
za rok 2007 (druk nr 11/65). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
za rok 2007?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007. 

 
14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wprowadzenia zmian w projekcie 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. (druk nr 12/65). 
 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu wyrażając 
zgodę na wprowadzenie do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 
r., zmian zawartych we wniosku.  
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w/s likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego  
w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład ZSS w Gryfinie (druk  
nr 13/65). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie w/s likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie i włączenia „zespołowych zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych” do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym 
Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym 
Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka 
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Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do zawiadomienia o zamiarze likwidacji 
Ośrodka rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i młodzieży oraz 
przesłania w/w projektu uchwały celem zaopiniowania związkom 
zawodowym. Po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności   
w/w projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady Rady Powiatu.  
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się informacją Radcy Prawnego o wyznaczonym na dzień 21 lutego 

2008 r. terminie rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  
w Szczecinie w sprawie skargi SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie na uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie  
Nr VI/75/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r. 

2. Zarząd zapoznał się z opinią Wojewody Zachodniopomorskiego dot. projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy 
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               ____________________ 
 
 
 


