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Protokół nr 75/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 10 kwietnia 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 ze zmianami.  
 -   Zmieniono numery druków i tym samym kolejność ich omawiania: druk nr 16/75 
 otrzymał nr 15/75, natomiast druk nr 15/75 otrzymał nr 16/75. 
 Dodano druk: 

-  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania  
z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007 w SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w Likwidacji (druk nr 26a/75). 
- Protokół Nr 74/III/2008 z dnia 1 kwietnia został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

  
 
1. 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 
2007-2011 z uwzględnieniem lat 2011-2014”  oraz „Aktualizacji 
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011  
z uwzględnieniem lat 2011-2014” (druk nr 1/75). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
firmie ABRYS z Poznania wykonania opracowań dokumentów  
dot. „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 
2007-2011” oraz „Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 
na lata 2007-2011 z uwzględnieniem przy ich opracowywaniu lat 2012-2015  
i po wprowadzeniu poprawek podpisał umowę w tym zakresie.     
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska  - wybór firmy na opracowanie „Aktualizacji 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”  oraz 
„Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu ochrony środowiska  - wybór firmy na opracowanie „Aktualizacji 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011  
z uwzględnieniem lat 2012-2015”  oraz „Aktualizacji Powiatowego Planu 
Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa zawierający propozycję podziału środków finansowych 
PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. na zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna 
oraz propagowanie zadań proekologicznych – powiatowe jednostki 
organizacyjne (druk nr 2/75). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie zaakceptował podział 
środków finansowych PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. na zadania  
pn.: „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie zadań proekologicznych – 
powiatowe jednostki organizacyjne w następujący sposób: 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 14 000,00 zł.; 
- Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie – 2 000,00 zł.; 
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 3 000,00 zł.; 
- Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju – 3 000,00 zł. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

O godz. 830 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach, która trwała 
do godz. 900. W tym czasie odbyło się V posiedzenie Nadzwyczajne 
Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
3. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie wyposażenia i sprzętu 
medycznego stanowiącego majątek własny Szpitala  oraz 
wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala dla 
spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w drodze bezprzetargowej 
(druk nr 26/75). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk oraz Inspektor  – Koordynator Ochrony Zdrowia 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie wyrażając zgodę na wydzierżawienie wyposażenia  
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i sprzętu medycznego stanowiącego majątek własny Szpitala oraz 
wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala 
usytuowanym na działce nr 162/1 obręb 3 miasta Gryfino dla spółki Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w drodze bezprzetargowej oraz  
zaakceptował projekt umowy w tym zakresie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007 w SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji (druk nr 26a/75). 

 
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 SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007 w SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie – Jerzy Piwowarczyk oraz Inspektor  – Koordynator Ochrony Zdrowia 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Widuchowa w/s powierzenia i sposobu 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości 
Widuchowa (druk nr 3/75). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami i po dodaniu w § 1 ust. 2 litery e) w brzmieniu: 
utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie porozumienia z Gminą Widuchowa w sprawie powierzenia  
i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miejscowości Widuchowa w okresie od 01.04.2008 r. do  
31.03.2009 r. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 
8 000,00 zł. brutto. Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do 
przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
   
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Banie w/s powierzenia i sposobu finansowania 
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zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie (druk 
nr 4/75). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami i po dodaniu w § 1 ust. 2 litery e) w brzmieniu: 
utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie porozumienia z Gminą Banie w sprawie powierzenia  
i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miejscowości Banie w okresie od 01.04.2008 r. do 31.03.2009 r. Powiat 
przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł. brutto. 
Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo - Księgowy do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału  
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma w celu dostarczenia dodatkowych materiałów do 

druku nr 5/75. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji 

Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego (druk nr 9/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań 
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie 
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pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz 
podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich 
projektów systemowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(druk nr 10/75). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Gryfinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, 
porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności 
związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego dodał w § 1 projektu uchwały ust. 2 
w brzmieniu:   W ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 można 
zawierać porozumienia do wysokości środków zapisanych w budżecie 
jednostki. W związku z powyższym kolejny ustęp paragrafu 1 uległ 
przesunięciu. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie pełnomocnictwa do 
podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 
partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz 
podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich 
projektów systemowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji stypendialnej z dnia  
7 kwietnia 2008 r. oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie 
w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński (druk nr 11/75). 
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 Na wniosek Naczelnika  Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie zaakceptował protokół z posiedzenia 
Komisji stypendialnej z dnia 7 kwietnia 2008 r., na którym Komisja 
dokonała analizy formalnej zgłoszonych wniosków o przyznanie 
Stypendium Rady Powiatu w Gryfinie za wybitne wyniki w nauce za  
I semestr roku szkolnego 2007/2008. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad 

przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/2009 dla szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 12/75). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/2009 dla szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/2009 dla szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 (druk  
nr 13/75). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  z realizacji współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 
zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
o jego uzupełnienie o wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
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realizację zadań publicznych oraz o skład Powiatowej Społecznej Rady  
ds. Osób Niepełnosprawnych  i przedstawienie w/w sprawozdania na 
kolejnym posiedzeniu.  
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 14/75). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wyrażając zgodę na zwiększenie 
planu wydatków budżetowych na 2008 r. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  o kwotę 4 000,00 zł. z przeznaczeniem 
na dofinansowanie organizacji „XV Festiwalu Piosenki Angielskiej – 
Chojna 2008 r.” przy jednoczesnym zmniejszeniu o taką samą kwotę planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  W/w środki będą pochodziły 
ze środków znajdujących się w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki.  

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
protokołu z postępowania pn.:  Koszenie traw w pasie drogowym na 
sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  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 
w latach 2008-2010”  (druk nr 5/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 
Maria Ilińczyk .   

 
 Zarząd po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Inspektora 

Wydziału Zarządzania Drogami Marię Ilińczyk, co do ilości zgłoszonych 
ofert na poszczególne zadania w zakresie koszenia traw na terenie Powiatu 
Gryfińskiego oraz na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego  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 w latach 2008-2010” wybierając na wszystkie  
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w/w zadania ofertę firmy IMPEL CLEANING z Wrocławia za łączną 
kwotę 322 584,87 zł. brutto. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową nr 1471Z przy  
ul. 1 Maja w Gryfinie, finansowanych ze środków PFOŚ i GW  
w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 6/75). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia wykonawcy robót 
odwadniających drogę powiatową nr 1471Z przy ul. 1 Maja w Gryfinie, 
finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. postanowił, że 
rozpatrzy go na kolejnym posiedzeniu po otrzymaniu kosztorysu 
budowlanego na w/w zadanie zatwierdzonego przez Specjalistę Wydziału 
Zarządzania Drogami nadzorującego wykonanie przedmiotowych robót .  
  
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową nr 1376Z  
w miejscowości Górnowo gm. Banie, finansowanych ze środków PFOŚ  
i GW w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 7/75). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia wykonawcy robót 
odwadniających drogę powiatową nr 1376Z w miejscowości Górnowo gm. 
Banie, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.  
postanowił, że rozpatrzy go na kolejnym posiedzeniu po otrzymaniu 
kosztorysu budowlanego na w/w zadanie zatwierdzonego przez Specjalistę 
Wydziału Zarządzania Drogami nadzorującego wykonanie 
przedmiotowych robót. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii  

n/t pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Stargardzie 
Szczecińskim (druk nr 8/75). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Stargardzie 
Szczecińskim w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii  
na temat pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście 
Stargardzie Szczecińskim 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału  
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Maria Ilińczyk..   

 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały  

nr 346/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2008 r. w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok (druk nr 15/75). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor w Wydziale 
Finansowo-Księgowym – Wiesława Lidwin.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2008 r. w sprawie uchwalenia 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
nr 346/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2008 r. w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 16/75). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 
rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 
rok (druk nr 17/75). 

 



 10

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
   
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 
rok. 
 
20. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. uaktualnienia planu przychodów  

i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym (druk nr 18/75). 

 

 Zarząd na wniosek Skarbnika Powiatu przyjął propozycje zmian  
w zestawieniu planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.  
i zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w tym zakresie.  

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor w Wydziale 
Finansowo-Księgowym – Wiesława Lidwin.   

 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
na modernizacje obiektów w DPS Nowe Czarnowo oraz SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” 
(druk nr 19/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 

 Zarząd na wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizacje 
obiektów w DPS Nowe Czarnowo oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” wybierając ofertę firmy 
Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego z Gryfina z oferowaną ceną  
w wysokości 92 720,00 zł. brutto. 
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22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s podpisania umowy na „Wykonanie projektu budowlano 
– wykonawczego na wymianę stolarki okiennej  w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsko Zdroju” (druk nr 20/75). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie umowy  z firmą Usługi Projektowe z Gryfina na „Wykonanie 
projektu budowlano – wykonawczego na wymianę stolarki okiennej   
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko Zdroju” 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków.   

 
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odstąpienia od 

odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat 
Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 21/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński 
na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości 
przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój. 
 
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej  
w obrębie Banie (druk nr 22/75). 

 
 Zarząd ustalił cenę wywoławczą w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego położonej w obrębie Banie w wysokości 955 000,00 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie Banie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny 
wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej  
w obrębie Banie. 
 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej  
w obrębie Moryń (druk nr 23/75). 

 
 Zarząd ustalił cenę wywoławczą w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego położonej w obrębie Moryń w wysokości 342 000,00 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie Moryń w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?   
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny 
wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej  
w obrębie Moryń. 
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s dokonania 
darowizny na rzecz Gminy Moryń na cele publiczne, nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 24/75). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia 
stanowiska w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Moryń na cele 
publiczne, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego jednogłośnie postanowił przedstawić Gminie Moryń 
następujące propozycje: 
- przekazanie nieruchomości w drodze darowizny w zamian za przejęcie 
dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Moryń,  
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- nabycie przez Gminę nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę 
ustaloną  do sprzedaży w IV przetargu ustnym nieograniczonym  
w wysokości 342 000,00 zł. Zarząd zobowiązał Naczelnika do 
przygotowania i przesłania Gminie Moryń pisma zawierającego w/w 
propozycje.   
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w części dot. Wydziału (druk  
nr 25/75). 

 
 Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w części dot. Wydziału rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu po otrzymaniu 
opinii Skarbnika Powiatu w przedmiotowej sprawie.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

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

zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów 
prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych  
i w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych (druk  
nr 27/75). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów 
prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka  
w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.   
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29. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające propozycję 
wierzyciela Zakładu - Spółki Aesculap Chifa z Nowego Tomyśla  
dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Spółki (druk  
nr 28/75). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
zawierającym propozycję wierzyciela Zakładu - Spółki Aesculap Chifa  
z Nowego Tomyśla dot. zawarcia porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia 
wobec Spółki postanowił, że decyzje w tym zakresie podejmie na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
  
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 …………………………….. 


