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Protokół nr 74/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 01 kwietnia w godz. od 800 do 1210 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. Dodano druki: 
-  Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. regulacji wynagrodzenia dla Dyrektora 
Domu Dziecka w Trzcińsku- Zdroju oraz Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie (druk 
nr 4a/74). 
- Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s określenia terminów spłat zobowiązań 
wobec wierzycieli SPZZOZ, z którymi zostały podpisane porozumienia (druk  
nr 11a/74). 

3. Protokół Nr 73/III/2008 z dnia 27 marca został przyjęty jednogłośnie (5 - za,  
0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

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

sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 1/74). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem poprawionego projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2007 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie poprawiony projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR  
w Gryfinie za 2007 r., który ze względu na błędy został zdjęty z porządku 
obrad XVII sesji Rady Powiatu w dniu 06.03.2008 r. 
 
2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdań 

rocznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie 
(druk nr 2/74).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
przyjął bez zastrzeżeń sprawozdania za 2007 rok z działalności 
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie. 
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3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zapoznania się ze zmianami  
w planie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na 2008 rok (druk nr 3/74). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie  
dot.  zmian w planie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na 2008 rok stwierdził, że jest on 
zgodny ze stanem faktycznych, tzn. że zwiększenie wysokość dotacji dla 
DPS w Trzcińsku-Zdroju o kwotę 3 315,97 oraz zwiększenie wysokość 
dotacji dla DPS w Dębcach o kwotę 47 458,93 zostało uwzględnione przez 
Radę Powiatu w uchwalonym budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. 
 
4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania umowy z Gminą 

Moryń o udzielenie dofinansowania dla WTZ w Goszkowie (druk  
nr 4/74). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń  
dot. udzielenia przez nią dotacji celowej z przeznaczeniem  
na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie w kwocie  
5 000,00 zł. 
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. regulacji wynagrodzenia dla 

Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku- Zdroju oraz Dyrektora DPS  
w Nowym Czarnowie (druk nr 4a/74). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie wynagrodzenia Dyrektorowi 
Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju oraz Dyrektorowi DPS w Nowym 
Czarnowie od 1 kwietnia 2008 r. zgodnie z zapisem we wniosku. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2008” (druk nr 5/74). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2008”. 

 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego” (druk nr 6/74). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/79/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 7/74). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego”. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja V na lata 2008 – 2013 (druk nr 8/74). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja  
V na lata 2008 – 2013 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008 – 2013. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za 
okres od 01.01.2004 – 31.12.2006 r. oraz „Programu Usuwania Azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego” (druk 
nr 9/74). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 
01.01.2004 – 31.12.2006 r. oraz „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
powiatu gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 – 31.12.2006 r. oraz 
„Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
powiatu gryfińskiego”. 

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania  

z zakresu ochrony środowiska  - wybór firmy na opracowanie 
„Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2011-2014”  oraz „Aktualizacji 
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011  
z uwzględnieniem lat 2011-2014” (druk nr 10/74). 

 
 Zarząd po przeanalizowaniu wniosku oraz omówieniu projektu 
uchwały w/s realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska  - wybór 
firmy na opracowanie „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2011-2014”  oraz 
„Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem lat 2011-2014” postanowił nie dokonywać wyboru firmy 
do czasu potwierdzenia, że taka sama cena pozostanie przy opracowaniu 
aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Aktualizacji 
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Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami z uwzględnieniem roku 2007. 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa do naniesienia poprawek w tym zakresie i przedstawienia  
w/w projektu uchwały na kolejnym posiedzeniu. 
 
12. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s pisma jednego z byłych 

wierzycieli Zakładu w/s umorzenia rat zadłużenia wobec SPZZOZ  
w Gryfinie (druk nr 11/74). 

  
 Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
oraz pismem jednego z byłych wierzycieli Zakładu w sprawie umorzenia rat 
zadłużenia wobec SPZZOZ w Gryfinie jednogłośnie nie wyraził zgody na 
ich umorzenie, natomiast wyraził zgodę na przedłużenie okresu spłaty 
zadłużenia byłemu wierzycielowi SPZZOZ wobec Zakładu do dnia  
30 kwietnia 2009 r. 
 
13. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s określenia terminów spłat 

zobowiązań wobec wierzycieli Zakładu, z którymi zostały podpisane 
porozumienia (druk nr 11a/74). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
oraz zestawieniem spłat wierzycieli SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie 
jednogłośnie ustalił 15 czerwca 2008 r. ostatnim dniem spłaty wszystkich 
zobowiązań wobec wierzycieli, zawartych w zestawieniu, płatnych do  
30 czerwca 2008 r. Zarząd zobowiązał Skarbnika  Powiatu do wypłacenia 
wszystkich należności względem wierzycieli przedstawionych w zestawieniu 
we wskazanym terminie.   
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia 

ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk  
nr 12/74). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii 
drogi powiatowej. 
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15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XVIII sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2008 r. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


