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Protokół nr 81/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 29 maja w godz. od 1100 do 1530 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 druk: 
 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 

2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 r.(druk  
nr 9d/81). 

3. Protokół Nr 80/III/2008 z dnia 15 maja został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s zapłaty Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych w Gryfinie kwoty, warunkującej przystąpienie 
do zawarcia układu ratalnego (druk nr 1/81). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie  
jednogłośnie wyraził zgodę na zapłatę kwoty w wysokości 118 790,18 zł 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Gryfinie do dnia 30 maja 2008 r.,  
co umożliwi szybkie podpisanie układu ratalnego. Spłata rat w ramach 
zawartej ugody będzie dokonywana do 25 dnia każdego miesiąca. 
 
2. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s zawarcia ugody  

z Bankiem Millennium następcą prawnym BIG Banku Gdańskiego S.A. 
(druk nr 2/81). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie  i podpisał 
umowę ugody nr 11/DNG/2008/3045893 w sprawie spłaty zadłużenia wobec  
Banku Millennium S.A. z Warszawy następcą prawnym BIG Banku 
Gdańskiego S.A.  
  

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
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3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy  
na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 
technicznej na roboty remontowe dot. modernizacji instalacji 
elektrycznych oraz wymiany posadzek w budynku internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej w zakresie nieobjętym projektem 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 3/81). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
  
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
podpisania umowy z Biurem Architektonicznym Karola Krzatały na 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 
technicznej na roboty remontowe dot. modernizacji instalacji elektrycznych 
oraz wymiany posadzek w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy  
ul. Łużyckiej w zakresie nieobjętym projektem przebudowy i zmiany 
sposobu użytkowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie”  
i  odroczył go do czasu zebrania dodatkowych ofert od innych firm 
konkurencyjnych na wykonanie w/w zadania. 
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
„Wykonanie kosztorysu elektrycznego wraz ze specyfikacją techniczną 
na budynek szkoły (nr 3 i 4) w SOSW w Chojnie  
przy ul. Podmurze 4 z wyłączeniem robót dot. adaptacji poddasza  
i piwnic”(druk nr 4/81). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych rozpatrzył go negatywnie 
nie wyrażając zgody na podpisanie umowy z Biurem Architektonicznym 
Karola Krzatały na „Wykonanie kosztorysu elektrycznego wraz  
ze specyfikacją techniczną na budynek szkoły (nr 3 i 4) w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie przy ul. Podmurze 4  
z wyłączeniem robót dot. adaptacji poddasza i piwnic” i  odroczył go do 
czasu zebrania dodatkowych ofert od innych firm konkurencyjnych na 
wykonanie w/w zadania. 
  
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
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a) trybu postępowania  - zapytanie o cenę, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie  zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów 
biurowych” (druk nr 5/81). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa materiałów biurowych”. 

 
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.: „Dostawa materiałów biurowych” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Dostawa materiałów biurowych” 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji finansowej  
z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy  Gryfinie na dzień 31 marca 
2008 r. (druk nr 6/81). 

 
 Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zawierający informację 
finansową z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy  Gryfinie na dzień 31 marca 2008 r. omówi 
na kolejnym posiedzeniu. 
 
7. Wniosek Geodety Powiatowego dot. podpisania porozumienia pomiędzy 

Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  
a Powiatem Gryfińskim w/s dofinansowania projektu  
pn.: „ Informatyzacja zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatów 
należących do Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego” (druk nr 10/81).  
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 Na wniosek Geodety Powiatowego Zarząd jednogłośnie przyjął  
i podpisał porozumienie ze  Związkiem Celowym Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie dofinansowania w kwocie 1 356,00 zł 
projektu pn.: „ Informatyzacja zasobów geodezyjno-kartograficznych 
powiatów należących do Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego”. 
 
8. Wniosek Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody  

na dokonanie utylizacji drukarki stanowiącej własność powiatu (druk  
nr 11/81). 

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie utylizacji 
drukarki stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. Podczas rozmowy 
telefonicznej przeprowadzonej w trakcie omawiania w/w wniosku Dyrektor 
Domu oświadczyła, że drukarka zostanie oddana i zutylizowana  
w zakładzie „Elektrometalex” w Gryfinie, ul.  Pomorska 57a, który posiada 
niezbędne uprawnienia w tym zakresie. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika 

Wydziału Architektury i Budownictwa w/s ujęcia w sporządzonym przez 
Burmistrza Morynia projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru w Starym Objezierzu, Gmina Moryń, zapisów 
dot. obsługi komunikacyjnej terenu objętego projektem (druk nr 12/81). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska oraz Naczelnik Wydziału Zarzadzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Architektury  
i Budownictwa i skierował pismo do Burmistrza Gminy Moryń w sprawie 
ujęcia w sporządzonym przez Burmistrza projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w Starym Objezierzu, Gmina 
Moryń, zapisów dot. obsługi komunikacyjnej terenu objętego projektem.  
  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnika Wydziału Architektury  

i Budownictwa – Marta Szamburska oraz Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 

 
10. Wniosek Dyrektor PCPR w Gryfinie w/s podpisania umowy pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie 
oraz umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Stowarzyszeniem Osób 
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Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą w Miszkowicach  
– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie, na dofinansowanie 10 % 
kosztów działania w/w warsztatów (druk nr 13/81). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę i podpisał umowę Nr 1/2008 
z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie oraz umowę nr 2/2008  
ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą  
w Miszkowicach – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie, na 
dofinansowanie 10 % kosztów działania w/w warsztatów. 
 
11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 7/81). 
 W tym momencie na posiedzenie  Zarządu przybył  Członek Zarządu – Jan Podleśny. 

 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespoły Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2008 r., ponieważ na chwilę obecną 
budżet jest wystarczający i nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian. 
   
12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2008 
(druk nr 8/81). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zmiany w planie 
wydatków budżetowych jednostki na rok 2008 polegającej na przesunięciu 
środków finansowych między paragrafami.   
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 r. (druk nr 9/81). 

 
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 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
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 r. 
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14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu 

Powiatu Gryfińskiego środków finansowych w ramach środków  
z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 9a/81). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia  
do budżetu środków w wysokości 759 810,00 zł  związanych z realizowanym 
projektem pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie 
Gryfińskim” w partnerstwie PCPR z  gminami: Gryfino, Banie, 
Widuchowa oraz Trzcińsko-Zdrój. 
 

O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach Zarządu na czas obrad XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
O godz. 1500 Przewodniczący Zarządu wznowił obrady Zarządu Powiatu. 

 
15. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie 

wykonawczym budżetu powiatu na 2008 r. (druk nr 9b/81). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2008 r. 
 
16. 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 9c/81). 

 
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 – 5 osób, 
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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17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 r. (druk nr 9d/81). 

 
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 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
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 r. 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 W związku z zapytaniem  członków Komisji Gospodarki, które 
zostało wystosowane na posiedzeniu w dniu 19 maja 2008 r.,  
a dot. możliwości podjęcia działań w zakresie wszczęcia inicjatywy 
ustawodawczej w celu zmiany ustawy o pomocy społecznej, Przewodniczący 
Zarządu zobowiązał Sekretarz Powiatu do zasięgnięcia opinii prawnej  
w przedmiotowej sprawie. 
 
 
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 …………………………….. 


