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Protokół nr 70/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 7 marca w godz. od 800 do 1430 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 oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami: 
 - zmieniono zapis we wniosku na druku nr 7, który otrzymał brzmienie: Wniosek 

Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru projektanta do 
opracowania dokumentacji budowlanych dróg powiatowych na odcinkach: 
Wierzchlas-Goszków gm. Mieszkowice oraz Żelechowo-Grzybno gm. Widuchowa dla 
potrzeb realizowanych inwestycji drogowych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych (druk nr 7/70). 

  Dodano druki: 
 - pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia w/s spłaty 

zadłużenia przez  SPZZOZ wobec Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz 
informacja pełnomocnika zlikwidowanej firmy Uni-Modem w/s podpisania 
porozumienia (druk nr 8a/70). 

 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 14/70). 

 - Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od postępowania sądowego oraz 
zawarcie nowej ugody w/s odstąpienia przez powiat od odwołania darowizny działki 
nr 209/7 położonej w Trzcińsku Zdroju (druk nr 15/70). 

3. Protokół Nr 69/III/2008 z dnia 25 lutego został przyjęty jednogłośnie (5- za,  
0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

   
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:  

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Koszenie traw  
w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego w latach 2008-2010 z podziałem na 4 
zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie 
II – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna  
i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: Cedynia, Mieszkowice  
i Moryń” (druk nr 1/70). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową, która uległa zmianie oraz SIWZ na zadanie pn. „Koszenie 
traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego w latach 2008-2010 z podziałem na 4 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa, 
zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: 
Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w 
latach 2008-2010 z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II – gminy: 
Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: Cedynia, Mieszkowice  
i Moryń”. 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2008-2010  
z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, 
zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna  
i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV – gminy: Cedynia, Mieszkowice  
i Moryń”,. 
  Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do 
przygotowania i przedstawienia procedur związanych ze sprawowaniem 
nadzoru w zakresie celowości, rzetelności, efektywności wydatkowania 
środków na realizację powierzonych zadań przez Wydział. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Trzcińsko Zdrój w/s odtworzenia chodnika  
w m. Rosnowo (druk nr 2/70). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Trzcińsko Zdrój w sprawie odtworzenia chodnika 
 w m. Rosnowo gm. Trzcińsko Zdrój o pow. 182 m2 wraz z krawężnikiem 
betonowym oraz obrzeżem na drodze powiatowej nr 1402Z Rosnowo-
Gogolice-Chełm Górny.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia 

wyboru wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową  
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w m. Góralice ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. (druk 
 nr 3/70). 

  
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził wybór firmy Rejonowy 
Związek Spółek Wodnych z Myśliborza jako wykonawcy robót 
odwadniających drogę powiatową Nr 1407Z w m. Góralce gm. Trzcińsko -
Zdrój za kwotę 5 025,69 złotych netto. W/w zadanie będzie realizowane  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2008 r. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

umowy ze Spółką „SALDROG” ze Stargardu Szczecińskiego na 
wykonanie remontu nawierzchni ul. Owocowej w Chojnie (druk  
nr 4/70). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
ZD Nr 7/2008 ze Spółką z o.o. „SALDROG”  ze Stargardu Szczecińskiego 
na wykonanie remontu nawierzchni ul. Owocowej w Chojnie.  Wartość w/w  
zamówienia nie przekroczy kwoty 65 880 złotych brutto. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami do przygotowania i przedstawienia do 10 kwietnia b.r. zestawienia 
zawierającego zaangażowanie środków finansowych na drogach  
w pierwszym kwartale 2008 r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika 
Powiatu do sprawdzenia w/w wymienionego zaangażowania z faktyczną 
realizacją budżetu.  
  
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zakup przez WZD znaków drogowych dla potrzeb 
oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 5/70). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami rozpatrzył go negatywnie nie wyrażając zgody na 
zakup przez WZD znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego 
dróg powiatowych. Zarząd zobowiązał Wydział Zarządzania Drogami do 
ponownego przygotowania wniosku w przedmiotowej sprawie 
uwzględniając ilość znaków zakupionych przez zlikwidowaną jednostkę 
organizacyjną powiatu - Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie oraz  
przedstawienie propozycji na jakich ciągach dróg oraz na jakich 
skrzyżowaniach oznakowania pionowe będą wymieniane.  
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
wyboru wykonawcy projektu budowlanego likwidacji kolizji węzła 
kablowego na projektowanym parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę (druk nr 6/70). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził wybór projektanta  Pana  
Ł. Padyjasek z Gryfina jako wykonawcy projektu budowlanego likwidacji 
kolizji węzła kablowego na projektowanym parkingu przy ul. 9 Maja  
w Gryfinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę 2 013,00 
złotych brutto.   
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru projektanta do opracowania dokumentacji budowlanych dróg 
powiatowych na odcinkach: Wierzchlas-Goszków gm. Mieszkowice oraz 
Żelechowo-Grzybno gm. Widuchowa dla potrzeb realizowanych 
inwestycji drogowych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
(druk nr 7/70). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie oraz zawarcie 
umowy z Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina 
na opracowanie dokumentacji budowlanych: drogi powiatowej nr 1435Z  
dz. nr 181 i 39 na odcinku Wierzchlas-Goszków gm. Mieszkowice oraz 
drogi nr 624 i 664 na odcinku Żelechowo-Grzybno gm. Widuchowa dla 
potrzeb realizowanych inwestycji drogowych ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych za kwotę 12 688,00 złotych brutto. 
 
8. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z wykazem zobowiązań 

likwidowanego zakładu na dzień 31 grudnia 2008 r. (druk nr 8/70). 
 
 Zarząd zapoznał się z wykazem zobowiązań cywilnoprawnych  
i publicznoprawnych likwidowanego SPZZOZ w Gryfinie na dzień  
31 grudnia 2008 r., w którym zawarto również  informację odnośnie tego, 
który z wierzycieli SPZZOZ prowadzi działalność do chwili obecnej i jaka 
jest podstawa prawna roszczeń o zapłatę należnych wierzytelności  
od Powiatu Gryfińskiego. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
do wystąpienia z pismem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Szczecinie zawierającym trzy propozycje zawarcia porozumienia  
w sprawie spłaty zadłużenia SPZZOZ wobec ZUS: 
- umorzenie całości zobowiązań (kwota główna + odsetki), 
- umorzenie 90% odsetek (zapłata należności głównej+10% odsetek), 



 5

- spłata całości zobowiązań (kwota główna + odsetki) w systemie ratalnym. 
Zarząd zobowiązał Likwidatora do przygotowania w/w pisma  
w porozumieniu ze Skarbnikiem Powiatu. 
 
9. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia 

w/s spłaty zadłużenia przez  SPZZOZ wobec Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie oraz informacja pełnomocnika zlikwidowanej firmy Uni-
Modem w/s podpisania porozumienia (druk nr 8a/70). 

 
  Zarząd zapoznał się i po wprowadzeniu poprawek przyjął 
jednogłośnie projekt porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji 
w Gryfinie wobec Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.  
  Jednocześnie Zarząd zapoznał się z informacją pełnomocnika 
zlikwidowanej firmy Uni-Modem w/s podpisania porozumienia dot. spłaty 
zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie wobec firmy pod warunkiem zapłaty 
należności głównej oraz 25% odsetek. Zarząd postanowił, że powróci  
do tematu po zaciągnięciu przez Likwidatora opinii prawnej  
w przedmiotowej sprawie.  
  
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju” (druk nr 9/70). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsko Zdroju”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsko Zdroju” 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsko Zdroju”. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu Jerzy Miler. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych  
dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie (druk nr 10/70).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
plan zamówień publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2008 r.  
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na ustalenie zawodów w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz ustalenia planu naboru na rok szkolny 
2008/2009 (druk nr 11/70).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wyraził zgodę na utworzenie 
zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych: 

a) zawodu mechanika pojazdów samochodowych w zasadniczej szkole 
zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie; 

b) technologa robót wykończeniowych w budownictwie w zasadniczej 
szkole zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie; 

c) zawodu technika informatyka w technikum zawodowym w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie; 

d) zawodów: rolnika w zasadniczej szkole zawodowej oraz technika 
rolnika w technikum zawodowym w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.   

       
Zarząd nie wyraził zgody na utworzenie:  

a) zawodu technika architektury krajobrazu w technikum zawodowym 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie – wnioskowany 
zawód jest zawodem rolniczym, a nabór w takim zawodzie będzie 
przeprowadzany w ZSP w Mieszkowicach, ponadto nowa struktura 
organizacyjna połączonych Zespołów Szkół zapewni bogatą ofertę dla 
uczniów gimnazjów. Dyrektor ZSP Nr 2 w Chojnie pomimo 
wystąpienia o opinię w sprawie utworzenia przedmiotowego zawodu  
w przedłożonym projekcie rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 nie 
uwzględnił tego zawodu, 

b) zawodu kucharza małej gastronomii w zasadniczej szkole zawodowej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
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  Zarząd  na podstawie projektów planów rekrutacji przedstawionych 
przez Dyrektorów szkół zatwierdził  plan naboru na rok szkolny 2008/2009 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania na kolejne posiedzenie 
wniosku w/s ustalenia planu naboru na rok szkolny 2008/2009 dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
   
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s zwiększenia liczby godzin dydaktycznych w arkuszu organizacji ZSP 
Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 tytułem realizacji kursów  
z przedmiotów zawodowych (druk nr 12/70).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki większością głosów wyraził zgodę  
na zwiększenie liczby godzin dydaktycznych o 3,58 godz. tygodniowo  
w arkuszu organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 
tytułem realizacji kursów z przedmiotów zawodowych. W związku  
z powyższym Starosta Gryfiński  Wojciech Konarski podpisał aneks nr 5  
do arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie zawierający w/w ustalenia. 
  
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. zwiększenia wydatków dla ZSP w Mieszkowicach (druk nr 13/70).  
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wyrażając zgodę na zwiększenie 
planu wydatków na rok 2008 dla ZSP w Mieszkowicach o kwotę 10 000,00 
złotych. W/ w środki finansowe będą pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku 

motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 14/70). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński” 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od postępowania 
sądowego oraz zawarcie nowej ugody w/s odstąpienia przez powiat od 
odwołania darowizny działki nr 209/7 położonej w Trzcińsku Zdroju 
(druk nr 15/70). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
wyraził zgodę na odstąpienie od postępowania sądowego oraz zawarcie 
zmienionej ugody w/s odstąpienia przez Powiat Gryfiński od odwołania 
darowizny działki oznaczonej nr 209/7, położonej w obrębie 2, miasta 
Trzcińsko Zdrój, w zamian za przekazanie środków finansowych mających 
na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych 
pozamiejskich.  
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierającą pozew  

w postępowaniu upominawczym, w którym Spółka „Sasiński i Wspólnicy” w imieniu 
ZOZ-u występuje przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności wobec ZOZ-u  
za 1998 rok. 

2. Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego 
dot. uchwały Nr XV/173/08 Rady Powiatu w Gryfinie z dn. 31 stycznia 2008 r.  
w/s określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub 
wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina informującym  
o odstąpieniu przez władze Szczecina od kontynuowania działań zmierzających  
do zespolenia Gminy Miasto Szczecin z Gmina Stare Czarnowo.  

4.  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
dot. składania okresowych sprawozdań finansowych zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do wystąpienia z pismem  
do Likwidatora o określenie ostatecznego terminu złożenia w/w sprawozdania. 

5. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Radnego Bronisława Krzyżanowskiego 
zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do 
przygotowania pisma w imieniu Zgromadzenia Wspólników do Prezesa Spółki pod firmą 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,  
zobowiązującego go do przedkładania raz na kwartał sprawozdań finansowych oraz 
podejmowanych działań w ramach spółki. 

6. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Budżetowej w/s podjęcia działań 
mających na celu wyegzekwowanie przywrócenia właściwego stanu technicznego dróg 
powiatowych niszczonych przy realizacji budowy drogi ekspresowej S3 przez firmy 
realizujące powyższe zadanie zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do 
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zorganizowania spotkania z firmą wykonawczą oraz inwestorem powyższego zadania  
tj. Zarządem Dróg Krajowych.  

7.  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Budżetowej zobowiązał Skarbnika 
Powiatu, aby przed podpisaniem umowy kredytowej, zawieranej między BOŚ a Powiatem 
Gryfińskim w/s konwersji obligacji na kredyt długoterminowy jej treść została przekazana 
Radnym Rady Powiatu w Gryfinie.  

8. Zarząd zapoznał się z pismem mecenasa M. Ludkiewicza dot. wyłączenia się  
z prowadzenia spraw pomiędzy Powiatem Gryfiński a Spółką z o.o. „Intermed”  
z Nowogardu.  

9. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. wykorzystania kwoty 
50 000,00 złotych przyznanej Domowi Dziecka w Trzcińsku Zdroju na realizację zaleceń 
pokontrolnych. 

10. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. zwiększenia środków 
na zadania realizowane w 2008 r. z PFRON. 

11. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PUP w Gryfinie dot. stanu zatrudnienia  
w jednostce w 2004 r. oraz informacją n/t potrzeb finansowych w 2008 r.  

12. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do wystąpienia z pismem 
do Urzędu Wojewódzkiego o rozważenie możliwości zmiany świateł na tzw. światła 
wzbudne na przejściu dla pieszych przy ZSS w Gryfinie, ul. Łużycka oraz do wystąpienia 
z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przeanalizowanie ewentualnej zmiany 
organizacji ruchu drogowego na ul. Piastów w Gryfinie pod tzw. „nóżkami”, aby 
wyeliminować parkowanie samochodów w tym miejscu. 

 
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               ____________________ 
 
 


