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Protokół nr 77/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 24 kwietnia w godz. od 1100 do 1315 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: 
- Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. przyjęcia i podpisania porozumienia 
w/s spłaty zadłużenia wobec Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z Łodzi  (druk  
nr 2a/77). 
- Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. przyjęcia i podpisania porozumienia 
w/s spłaty zadłużenia wobec Towarzystwa Inwestycyjno – Kapitałowego PACTUM 
Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich (druk nr 2b/77). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz 
zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk nr 12a/77). 

3. Protokół Nr 76/III/2008 z dnia 16 kwietnia został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 

  
1. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. przyjęcia i podpisania 

porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Elzam Holding S.A. z Elbląga 
oraz przedłożenie zestawienia spłat wobec wierzycieli Zakładu  
z podaniem terminów spłat oraz kwotami wynegocjowanymi  
od wierzycieli (druk nr 1/77). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ  
w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia    
w sprawie spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie wobec firmy Elzam Holding 
S.A. z Elbląga. Jednocześnie Zarząd zapoznał się z zestawieniem   spłat 
wobec wierzycieli Zakładu z podaniem terminów spłat oraz kwotami 
wynegocjowanymi od wierzycieli. 
 
2. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. toku postępowania 

przeciwko Skarbowi Państwa w/s zapłaty należności Zakładu za 1998  
i lata wcześniejsze (druk nr 2/77). 

 
 Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
dot. toku postępowania przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie zapłaty 
należności Zakładu za 1998 i lata wcześniejsze. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
3. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. przyjęcia i podpisania 

porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Polskiej Grupy 
Farmaceutycznej S.A. z Łodzi  (druk nr 2a/77). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ  
w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia    
w sprawie spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie wobec firmy Polska Grupa 
Farmaceutyczna S.A. z Łodzi. 
 
4. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. przyjęcia i podpisania 

porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Towarzystwa Inwestycyjno – 
Kapitałowego PACTUM Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich (druk nr 2b/77). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ  
w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia    
w sprawie spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie wobec Towarzystwa 
Inwestycyjno – Kapitałowego PACTUM Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. 

 
5. Informacja Dyrektora SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy w Nowym Czarnowie dot. podziału zysku wypracowanego 
przez Zakład w 2007 r. (druk nr 5/77). 

 
 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie dotyczącą 
podziału zysku wypracowanego przez Zakład w 2007 r. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w części dot. Wydziału (druk  
nr 6/77). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu wydatków Wydziału na 2008 r. o kwotę 56 990,00 zł. 
W/w kwota będzie pochodziła z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego 
na 2008 r. 
 
7. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s rozpatrzenia pisma Komendanta 

Powiatowego Policji w Gryfinie dot. wsparcia finansowego Komendy   
z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz łodzi 
(druk nr 7/77). 
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 Zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu Zarząd negatywnie 
rozpatrzył wniosek  Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie  
w sprawie wsparcia finansowego Komendy  z przeznaczeniem na zakup 
paliwa do pojazdów służbowych oraz łodzi ze względu na brak 
zaplanowanych środków finansowych w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na 2008 r. na powyższy cel.    
 
8. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 

budżetowych Ośrodka na 2008 r. o kwotę uzyskanych darowizn (druk  
nr 8/77). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie wyrażając zgodę  
na zwiększenie  planu wydatków Ośrodka na 2008 r. z rezerwy ogólnej  
o kwotę 1000,00 zł w związku z darowizną otrzymaną w grudniu 2007 r.  
od Banku Spółdzielczego w Chojnie w powyższej kwocie z przeznaczeniem 
na zakup materiałów i wyposażenia. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany  

w planie wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 9/77). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie wyrażając zgodę na zwiększenie planu wydatków 
jednostki o kwotę 12 082 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.  
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s utworzenia dodatkowego paragrafu na wynagrodzenia bezosobowe 
(druk nr 10/77). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie wyrażając zgodę na dokonanie przesunięć środków 
finansowych pomiędzy paragrafami w obrębie planu jednostki stosownie  
do którego zwiększa się   i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 670,00 zł 
(zwiększenie § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem  
na płace dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo, zmniejszenie § 4010-
Wynagrodzenia osobowe, pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim 
płaconym przez ZUS). 
 
11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 11/77). 
 
 Zarząd na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie wyraził zgodę na  przesunięcie wydatków budżetowych 
jednostki na 2008 r. w obrębie własnego harmonogramu poprzez jego 
zwiększenie w kwietniu b.r. o kwotę 20 000,00 zł kosztem miesiąca września 
2008 r.  
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12. 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 12/77). 

 
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. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmian budżetu powiatu na rok 

2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok 
(druk nr 12a/77). 

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

Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2008 rok (druk nr 13/77). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. 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 zmiany Uchwały  
Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2008 rok. 
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15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy  
na dofinansowanie ze środków PFRON zadania – utworzenie  
i działalność WTZ w Goszkowie (druk nr 14/77). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na   podpisanie aneksu nr 8 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia  
15 października 2004 r. w sprawie finansowania kosztów działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Goszkowie, 
w celu uporządkowania  rozliczeń finansowych środków PFRON 
przekazywanych przez Powiat na bieżącą działalność Warsztatów.  
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s przyjęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej Otwartego 
Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz akceptacja pozytywnie 
rozpatrzonych ofert na realizację w/w zadań (druk nr 15/77). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły z prac Komisji 
Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jednocześnie  
ze względu na niewykorzystane środki finansowe w kwocie  2 250,00 zł  
zabezpieczone na realizację w/w zadań Zarząd jednogłośnie postanowił 
ponowić konkursy w tym zakresie.    
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 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 
(druk nr 16/77). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 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 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 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. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie pełnomocnictwa do dokonania końcowego 
rozliczenia finansowego i podpisania niezbędnych dokumentów 
rozliczeniowych związanych z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 
2006 w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo  
da Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
na realizację projektu – „Hotel Europa” (druk nr 17/77). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
w Chojnie pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia finansowego i podpisania niezbędnych 
dokumentów rozliczeniowych związanych z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 w ramach umowy  
z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
na realizację projektu – „Hotel Europa” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia 
finansowego i podpisania niezbędnych dokumentów rozliczeniowych 
związanych z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 w ramach 
umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą  
w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu – 
„Hotel Europa”. 

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

 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich inwestycji 
pn.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej – ZSP Nr 2 w Chojnie – 
etap I docieplenie przegród zewnętrznych oraz zatwierdzenia trybu 
zamówienia, wartości szacunkowej, SIWZ i powołanie komisji 
przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie 
w/w robót budowlanych (druk nr 3/77). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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 Ze względu na błędy zawarte w Specyfikacji Istotnych  
Warunków Zamówienia zadania pn.:  „Termomodernizacja jednostki 
powiatowej – ZSP Nr 2 w Chojnie – etap I docieplenie przegród 
zewnętrznych” Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w tym zakresie rozpatrzy 
na kolejnym posiedzeniu po wprowadzeniu stosownych poprawek. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zapoznania się z wynikami audytu energetycznego oraz 
kosztami realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja jednostki 
powiatowej – ZSP Nr 2 w Chojnie – docieplenie przegród zewnętrznych, 
modernizacja  instalacji grzewczej” (druk nr 4/77). 

 
W tym momencie  na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu – Jan Podleśny. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Zarząd zapoznał się z wynikami audytu energetycznego oraz 
kosztami realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja jednostki 
powiatowej – ZSP Nr 2 w Chojnie – docieplenie przegród zewnętrznych, 
modernizacja  instalacji grzewczej”. Jednocześnie w związku z tym,  
że koszty w/w inwestycji znacznie przekraczają środki zaplanowane na rok 
bieżący Zarząd postanowił, że w pierwszym etapie będzie realizowana 
termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Chojnie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
21. 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 …………………………….. 


