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Protokół nr 71/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 14 marca w godz. od 800 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 oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty bez zmian.  
3. Protokół Nr 70/III/2008 z dnia 7 marca został przyjęty jednogłośnie (5- za,  

0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 
   
1. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s rozpatrzenia pisma Komendanta 

Powiatowego Policji w Gryfinie w/s zakupu 3 sztuk map sztabowych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/71). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu w/s pisma 
Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie dotacji w kwocie 1400,00 złotych, która zostanie przekazana na 
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk map 
sztabowych Powiatu Gryfińskiego. Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu 
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
2. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przedłożenia informacji  

n/t nieprawidłowości w sprawozdaniach rocznych jednostek 
organizacyjnych powiatu (druk nr 8/71). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  
zawierającym informację n/t nieprawidłowości w sprawozdaniach rocznych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zobowiązał Wydział 
Finansowo-Księgowy do przygotowania pism upominawczych wraz  
z uzasadnieniem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie i do 
ZSP Nr 1 w Gryfinie oraz zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli do 
zweryfikowania sprawozdań rocznych pod kątem ewentualnego 
zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przez Zespół Szkół Specjalnych  
w Gryfinie oraz ZSP Nr 2 w Chojnie.  
  
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa  
i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP 
Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe” 
(druk nr 1/71). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową powiększoną o kwotę 936 512,78 
złotych z przeznaczeniem na remont stołówki w internacie  oraz SIWZ na 
zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-
biurowe”. Termin rozpoczęcia robót internatu ustala się od dnia 1 czerwca 
2008 r., natomiast remontu stołówki od dnia 1 lipca 2008 r.  
 
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.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie 
na pomieszczenia administracyjno-biurowe”? 
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. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia 
administracyjno-biurowe”. 
 
4. 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. „Wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego na modernizację obiektów w DPS 
Nowe Czarnowo oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” (druk  
nr 2/71). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację 
obiektów w DPS Nowe Czarnowo oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”. 

 
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.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację obiektów w DPS Nowe 
Czarnowo oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”?  
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. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na 
modernizację obiektów w DPS Nowe Czarnowo oraz SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”. 
  Jednocześnie w związku z aktualizacją Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Zarząd zobowiązał Naczelnika WRIiZP do wystąpienia  
z pismem do domów pomocy społecznej z prośbą o podanie najpilniejszych 
zadań do wykonania ich wartość szacunkową oraz proponowany sposób ich 
finansowania. 
  
5. 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 3/71). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z informacją uzupełniającą do wniosku 
Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji podpisał aneks do umowy  
o świadczenie usługi prawnej zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Kancelarią Radcy Prawnego M. Ludkiewicza oraz ustalił zakres 
odpowiedzialności materialnej w/w Kancelarii za powierzone mienie i inne 
składniki majątkowe i podpisał protokół zdawczo-odbiorczy w tym 
zakresie. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku  Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w/s zakupu 
kamizelek odblaskowych z nadrukiem logo Powiatu Gryfińskiego dla 
mieszkańców powiatu w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach  
i zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów  
(druk nr 4/71).  
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wyraził zgodę na zakup 200 sztuk 
kamizelek odblaskowych standardowych z nadrukiem logo Powiatu 
Gryfińskiego, z czego 100 sztuk kamizelek zostanie przeznaczone dla 
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie  w ramach wsparcia  działań 
prewencyjnych  mających na celu poprawę  bezpieczeństwa na drogach  
i zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów - 
mieszkańców powiatu. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. prośby Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o złożenie 
pisemnej deklaracji uczestnictwa Powiatu Gryfińskiego  
w organizowanych przez Samorząd Województwa Dniach Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 5/71).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki jednogłośnie zrezygnował ze złożenia pisemnej 
deklaracji uczestnictwa Powiatu Gryfińskiego w organizowanych przez 
Samorząd Województwa Dniach Województwa Zachodniopomorskiego  
z uwagi na przyjęte inne priorytety i formy promocji powiatu.  
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół Ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2008/2009 
(druk nr 6/71). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2008/2009?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia liczby 
oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych 
do klas pierwszych szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w roku szkolnym 2008/2009. 
 
9. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie w/s umorzenia zaległych 

należności Pani E. Staśczak z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej  (druk nr 9/71). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka  
w Chojnie jednogłośnie postanowił umorzyć w całości zaległości Pani  
E. Staśczak w kwocie 2 550,00 złotych z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  
  
10. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie w/s umorzenia zaległych 

należności Pana M. Porowskiego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej  (druk nr 10/71). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka  
w Chojnie jednogłośnie postanowił umorzyć w całości zaległości Pana  
M. Porowskiego w kwocie 650,00 złotych z tytułu odpłatności za pobyt 
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania 
planów finansowych za rok 2007 w samodzielnych publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem 
założycielskim (druk nr 11/71). 

 
 - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Gryfinie w Likwidacji, 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007 w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie w Likwidacji. 
  
 - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2007 
w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2007 w  Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie?  



 6

Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2007  
w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 
 - podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2007 
w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego za rok 2007 w  Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2007  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 
 

- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji. 
 
Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania kosztów  

i przychodów za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji zobowiązał 
Likwidatora do jego ponownego zweryfikowania oraz przedłożenia 
wyjaśnień w szczególności do zapisów znajdujących się w zał. nr 3  
dot. zobowiązań z tytułu dostaw i usług i przedstawienia ich na kolejnym 
posiedzeniu. 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierającą nakaz 

zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie wraz 
z postanowieniem o zwolnieniu powoda z kosztów sądowych w całości. 

2. Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierającą opinię 
Radcy Prawnego M. Ludkiewicza dot. należności właściciela zlikwidowanej firmy Uni-
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Modem  będącej wierzycielem ZOZ-u. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia 
z w/w firmą na warunkach zaproponowanych przez wierzyciela tj. zapłata należności 
głównej oraz 25% odsetek. 

3. Zarząd zapoznał się z postulatami Rady Rodziców i uczniów ZSP Nr 2 w Chojnie  
dotyczącymi zmiany zapisów Uchwały nr XVI/187/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
21 lutego 2008 r. 

4. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Gospodarki zawierającymi propozycje 
zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zobowiązał Wydział Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych do ich wprowadzenia w WPI. 

5. Zarząd zobowiązał Wydział Zarządzania Drogami do wystąpienia z pismem do Dyrekcji 
Dróg Wojewódzkich o nadesłanie informacji ze spotkania z wykonawcą robót drogi S3  
n/t odtworzenia po wykonanych pracach dróg krajowych, wojewódzkich  
i powiatowych.  

6. Zarząd zobowiązał Wydział Zarządzania Drogami do skosztorysowania remontu chodnika 
w m. Steklno i przedstawienia Gminie Gryfino propozycji zawarcia porozumienia do 
wspólnego wykonania z Powiatem Gryfińskim w/w zadania.  

 
 
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               ____________________ 
 
 
 
 
 


