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Protokół nr 69/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 25 lutego w godz. od 1100 do 1330 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 bez zmian. 
3. Protokół Nr 67/III/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. został przyjęty większością głosów  

(4- za, 1 - wstrzymała się, 0 - przeciw), protokół Nr 68/III/2008 z dnia 21 lutego został 
przyjęty jednogłośnie (5- za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

   
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te 
zadania w 2008 r. (druk nr 1/69). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 r.?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 r. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 2/69). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za 2007 r.?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. 
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3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania  
za 2007 r. Państwa Drabik z wykonania zadnia prowadzenie NRDD 
„Agatos” w Gardnie (druk nr 3/69). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej przyjął jednogłośnie sprawozdanie  
za 2007 r. z wykonania zadania - prowadzenie Niepublicznego Rodzinnego 
Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie. 
   
4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia protokołów 

zdawczo-odbiorczych zlikwidowanych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego tj. DPS w Dębcach oraz w Trzcińsku-Zdroju 
(druk nr 4/69). 

 
 W związku z likwidacją jednostek organizacyjnych powiatu  
pn. „Dom Pomocy Społecznej w Dębcach” i „Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku - Zdroju” oraz zleceniem od 1 stycznia 2008 r. na okres 5 lat 
prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszeniom „Pod 
Dębami” oraz „Dom z Sercem” Zarząd przyjął i podpisał obustronne 
protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji dot. działalności w/w jednostek.  
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wprowadzenie zmian do 

programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom 
Dziecka w Trzcińsku Zdroju, na lata 2008-2010 (druk nr 5/69). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wprowadzenie zmian do programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom 
Dziecka w Trzcińsku Zdroju, na lata 2008-2010?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę sprawie wprowadzenie zmian  
do programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom 
Dziecka w Trzcińsku Zdroju, na lata 2008-2010. 
 
6. Wniosek Dyrektora DPS w Moryniu w/s dokonania zmian w budżecie 

placówki (druk nr 6/69). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Moryniu uznał, że wniosek nie dot. zmian w budżecie 
jednostki, natomiast wyraził zgodę na dokonanie zmian w obrębie 
harmonogramu przekazywania środków w związku z wcześniejszą wypłatą 
dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników DPS w Moryniu. 
 
7. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z rozliczeniem 

wykorzystanej dotacji za rok 2007 przyznanej z budżetu powiatu  
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na podstawie uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dn. 29 grudnia 2006 r. (druk nr 7/69). 

 
 Zarząd przyjął informację  Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
zawierającą rozliczenie wykorzystanej dotacji za rok 2007 przyznanej  
dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie z budżetu powiatu  
na podstawie uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 grudnia 2006 r. 
 
8.  Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z wykazem zobowiązań 

SPZZOZ w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz informacją 
odnośnie prowadzonej z wierzycielami korespondencji (druk nr 8/69). 

 
 Zarząd zapoznał się z wykazem zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie  
na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz informacją odnośnie prowadzonej  
z wierzycielami korespondencji przygotowaną przez Likwidatora SPZZOZ 
w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Likwidatora do przygotowania zestawienia 
zawierającego informację n/t tego, który z wierzycieli SPZZOZ prowadzi 
działalność do chwili obecnej i jaka jest podstawa prawna roszczeń  
o zapłatę należnych wierzytelności od Powiatu Gryfińskiego. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie  
w/s uzyskania dotacji na zakup pomocy dydaktycznych (druk nr 9/69). 

 
 Zarząd przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i negatywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w sprawie uzyskania dotacji  
na zakup pomocy dydaktycznych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, ponieważ zgodnie z zapisem 
§ 6 zasad i trybu przyznawania środków finansowych z PFOŚ i GW  
w Gryfinie wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym  
do występowania z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z w/w 
Funduszu. Zarząd zobowiązał Naczelnika do przygotowania i przesłania 
wnioskodawcy stosownej odpowiedzi w tym zakresie. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s akceptacji propozycji ustalenia komórek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych 
Powiatu o charakterze inwestycyjnym, określonych w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. (druk  
nr 10/69).  

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału 
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Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ustalając komórki 
organizacyjne tj. Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
oraz Wydział Zarządzania Drogami odpowiedzialnymi za realizację zadań 
własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, określonych w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia sprawozdania rocznego  
o udzielonych zamówieniach w 2007 r. (druk nr 11/69).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych w 2007 r. 
 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

dot. pisma Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w/s wskazania przedstawicieli Powiatu do udziału w komisji 
inwentaryzacyjno-likwidacyjnej mającej na celu ocenę przydatności 
sprzętów znajdujących się na terenie stanowiącym własność „Intermed”  
Sp. z o.o. z Nowogardu (druk nr 12/69).  

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. pisma Likwidatora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie wskazując pracowników Starostwa 
Powiatowego - Pana Marcina Wypchło oraz Pana Jarosława Witeńko jako 
przedstawicieli Powiatu do udziału w komisji inwentaryzacyjno-
likwidacyjnej mającej na celu ocenę przydatności sprzętów znajdujących 
się na terenie stanowiącym własność „Intermed” Sp. z o.o. z Nowogardu. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 

uchwałę w/s wyrażenia zgody na przekazanie na Rzecz Gminy Gryfino 
w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/69).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę w/s wyrażenia zgody na przekazanie na Rzecz Gminy Gryfino w drodze 
darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  
na Rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na przekazanie na Rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny 
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nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 14/69).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na Rzecz Gminy Chojna  
w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego zobowiązał Zastępcę Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do 
wystosowania pisma do Burmistrza Gminy Chojna zawierającego 
propozycję dot. przekazania Gminie Chojna wszystkich dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie miasta Chojna, które mają znaczenie lokalne. 
W związku z powyższym Zarząd postanowił, wstrzymać się  
z przedłożeniem Radzie Powiatu w/w projektu uchwały do czasu 
otrzymania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.  

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Kancelarią Radcy 
Prawnego M. Ludkiewicza o świadczenie usługi prawnej (druk  
nr 15/69). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji w/s zmiany umowy zawartej pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Kancelarią Radcy Prawnego M. Ludkiewicza o świadczenie 
usługi prawnej rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu po uzupełnieniu przez 
Naczelnika wniosku o informacje zawierające ilość, rodzaj i skuteczność 
spraw prowadzonych przez w/w Kancelarię.  
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
skierowanym do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój stanowiącym odpowiedź 
na pismo Burmistrza z 8 stycznia 2008 dot. zarządzania drogami powiatowymi 
na terenie Gminy. 
- Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańca Powiatu Gryfińskiego skierowanym 
do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dot. stanu dróg na terenie Gminy 
Trzcińsko-Zdrój. 
 
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               ____________________ 
 


