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Protokół nr 83/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 12 czerwca w godz. od 800 do 1430 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 82/III/2008 z dnia 4 czerwca został przyjęty jednogłośnie (3 - za,  

0 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu  
– Maciej Racinowski. 

 
1. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie do składania oświadczeń woli 
w sprawach związanych z uruchomieniem działalności 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
ul. Podmurze 4 (druk nr 1/83). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.   
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie do składania oświadczeń woli 
w sprawach związanych z uruchomieniem działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie, ul. Podmurze 4 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie do składania oświadczeń woli  
w sprawach związanych z uruchomieniem działalności 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie,  
ul. Podmurze 4. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie  
do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
powołania komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia 
inwentaryzacji w Domu Dziecka w Chojnie oraz w Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju. 
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2. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 
stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (druk nr 2/83). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia 
stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.   

 
3. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

finansowego jednostki (druk nr 3/83). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie postanowił włączyć kwotę w wysokości 6 800,00 zł 
po stronie dochodów do budżetu jednostki a po stronie wydatków  
do rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Zarząd zobowiązał Wydział 
Finansowo-Księgowy do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 
 
4. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

finansowego jednostki (druk nr 4/83). 
 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie budżetowym jednostki poprzez jego zwiększenie  
o kwotę 600,00 zł po stronie dochodów a po stronie wydatków  
Zarząd postanowił powyższą kwotę włączyć do rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu. Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego jednostki (druk nr 5/83). 
 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek  Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu jednostki  
na 2008 r., ponieważ przeprowadzona przez Skarbnika Powiatu 
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analiza wykonania planu w chwili obecnej nie wskazuje żadnych 
zagrożeń w funkcjonowaniu placówki.    
 
6. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 384/2008 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 
na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu 
na 2008 rok (druk nr 6/83). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 384/2008 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. 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 sprostowania 
błędu pisarskiego w uchwale Nr 384/2008 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu  
na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu  
na 2008 rok. 
 
7. Informacja Zastępcy Głównego Księgowego Starostwa 

Powiatowego z realizacji postępowania naprawczego finansów 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/83). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Janina Niwa -  
Zastępca Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego.   

 
 Zarząd zapoznał się z informacją Zastępcy Głównego 
Księgowego Starostwa Powiatowego z realizacji postępowania 
naprawczego finansów Powiatu Gryfińskiego i zobowiązał: 
- Wydział Finansowo - Księgowy o uzupełnienie informacji o strukturę 
wydatków zlikwidowanej jednostki pn. Powiatowy Zarząd Dróg  
z uwzględnieniem pozycji wynagrodzeń; 
- Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie o uzupełnienie informacji  
o korekty należności powstałe w wyniku ich uzgadniania  
z wierzycielami; 
- Biuro Obsługi Rady i Zarządu do przedłożenia uzupełnionej  
informacji Komisji Budżetowej. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Janina Niwa -  Zastępca 
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego.   
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8. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zapoznania  
się z dokumentacją procesową w/s z powództwa SPZZOZ  
w Likwidacji przeciwko Skarbowi Państwa (druk nr 8/83). 

 
 Na wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie Zarząd zapoznał 
się z dokumentacją procesową w sprawie z powództwa Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji 
przeciwko Skarbowi Państwa.  
    
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie oraz zapoznanie się z planem 
finansowym Zespołu na 2008 rok (druk nr 9/83). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie. 
 Jednocześnie Zarząd zapoznał się z planem finansowym Zespołu 
na 2008 rok i przyjął go bez uwag. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2  
w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno - biurowe” (druk  
nr 17/83). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
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protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2  
w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno - biurowe” wybierając 
ofertę firmy ROW-BUD z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 
1 030 594,80 zł brutto. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja 
Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 18/83). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju” wybierając 
ofertę firmy „UNIWERSAL” z Dębna Lubuskiego z oferowaną ceną  
w wysokości  515 254,91 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
12. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 
19/83). 

 

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 zaakceptował protokół z posiedzenia 
Komisji Stypendialnej w dniu 9 czerwca 2008 r. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler złożył wniosek, aby uczniowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Bartoszowi Andreatto zwiększyć  
o 100,00 zł kwotę przyznanego stypendium za wybitne wyniki w nauce 
oraz o 400,00 zł kwotę przyznanego stypendium za wybitne osiągnięcia  
w nauce w roku szkolnym 2007/2008. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za wnioskiem Wicestarosty Jerzego Milera  
w sprawie zwiększenia Bartoszowi Andreatto kwot stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz  
za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2007/2008? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Wniosek w sprawie zwiększenia absolwentowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Gryfinie Bartoszowi Andreatto o 100,00 zł 
kwoty przyznanego stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz  
o 400,00 zł kwoty przyznanego stypendium za wybitne osiągnięcia  
w nauce w roku szkolnym 2007/2008 został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński? 
 
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 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
  
13. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2008 (druk nr 20/83). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu  poprowadził Wicestarosta– Jerzy Miler.  
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wysokości 
miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2008.  
 
14. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie majątku oraz dokumentacji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie (druk nr 21/83). 
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Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Komisji ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie majątku oraz 
dokumentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
Komisji ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Chojnie majątku oraz dokumentacji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod 
Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 22/83). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum 
Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie,  
ul. Żółkiewskiego 5 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pozytywna opinią 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przyjął jednogłośnie 
projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji:  
I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, 
ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie,  
ul. Żółkiewskiego 5. 

 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół 
wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk  
nr 23/83). 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, 
ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół 
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Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pozytywna opinią 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przyjął jednogłośnie 
projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy 
w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących 
dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu powrócił  Starosta Gryfiński  

– Wojciech Konarski, który poprowadził dalsze obrady Zarządu a posiedzenie  opuściła 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
17. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miejscowości Osinów Dolny (druk nr 24/83). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Osinów Dolny? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Osinów Dolny. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

– Marta Szamburska. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania porozumienia na współfinansowanie budowy 
chodnika w m. Banie przy ul. Kunowskiej, wraz z kosztami 
przygotowania dokumentacji projektowej na drodze powiatowej  
nr 1373Z Banie – Kunowo (druk nr 25/83). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na ponowne podpisanie zmienionego 
porozumienia z Gminą Banie w sprawie współfinansowania budowy 
chodnika w m. Banie przy ul. Kunowskiej, wraz z krawężnikiem 
betonowym oraz obrzeżem na drodze powiatowej Banie – Kunowo, 
tym samym anulując swoją decyzję podjętą w dniu 15 maja 2008 r.  
w przedmiotowej sprawie. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami do przedłożenia informacji dot. kosztorysu 
inwestorskiego wyżej wymienionego zadania oraz dokumentacji 
technicznej. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami   

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.:„Remont dróg 
powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu o łącznej 
powierzchni 9 000 m2 na terenie powiatu gryfińskiego” (druk 
nr 26/83). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  Zarząd 

zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na 
zadanie pn. „Remont dróg powiatowych poprzez podwójne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej 
i grysu o łącznej powierzchni 9 000 m2 na terenie powiatu 
gryfińskiego”. 

 
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.: „Remont dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu o łącznej powierzchni 9 000 m2 na terenie powiatu 
gryfińskiego” 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. „Remont dróg powiatowych poprzez 
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji 
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asfaltowej i grysu o łącznej powierzchni 9 000 m2 na terenie powiatu 
gryfińskiego”. 
  
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami   

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.: „Dostawa  
i montaż barier ochronnych stalowych drogowych typ SP – 
05  o długości 428 m, na drogach powiatowych powiatu 
gryfińskiego” (druk nr 27/83). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  Zarząd 

zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na 
zadanie pn. „Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych 
drogowych typ SP – 05  o długości 428 m, na drogach powiatowych 
powiatu gryfińskiego”. 

 
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 i montaż barier ochronnych stalowych drogowych typ SP – 05   
o długości 428 m, na drogach powiatowych powiatu gryfińskiego” 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 i montaż barier ochronnych 
stalowych drogowych typ SP – 05 o długości 428 m, na drogach 
powiatowych powiatu gryfińskiego”. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami   

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.: „Świadczenie 
usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia  
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na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim”(druk  
nr 28/83). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  Zarząd 

zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ 
(uwzględniającą wzrost stawki za ewentualny dodatkowy kilometr 
wywozu materiału) na zadanie pn. „Świadczenie usługi polegającej na 
ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim”. 

 
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.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim” 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. „Świadczenie usługi polegającej na ścince 
pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji finansowej  
z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na dzień  
31 marca 2008 r. (druk nr 10/83). 

 
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 po zapoznaniu się z informacją finansową z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie na dzień 31 marca 2008 r. zobowiązał 
Likwidatora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
o uszczegółowienie informacji w zakresie ubezpieczeń Szpitala oraz 
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jego wyniku finansowego na działalności podstawowej za marzec  
2008 r. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia miesięcznej informacji 
finansowej z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy  w Gryfinie 
sporządzonej na dzień 31 kwietnia 2008 r. (druk nr 11/83). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd zapoznał się z miesięczną 
informacją finansową z działalności Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie na dzień  
31 kwietnia 2008 r. 
 
 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. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie przyłączy, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej, celem obsługi budynku zlokalizowanego  
na nieruchomości oznaczonej nr działki 25/2, obręb Gryfino 4 (druk 
nr 12/83). 

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

 
 Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie przyłączy, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej, celem obsługi budynku zlokalizowanego na 
nieruchomości oznaczonej nr działki 25/2, obręb Gryfino 4 rozpatrzy 
na kolejnym posiedzeniu. 
 
25. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s ponownego 
rozpatrzenia możliwości i wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
na rzecz Gminy Moryń na cele publiczne, nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej nr działki 59, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 1 m. Moryń, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego   (druk nr 13/83). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego rozpatrzył 
go pozytywnie nie wyrażając zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Gminy Moryń na cele publiczne, nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej nr działki 59, położonej w obrębie ewidencyjnym 1  
m. Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na ogłoszenie  
o naborze ofert biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania 
pod względem rachunkowym prawidłowości likwidacji jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie wraz 
z badaniem prawidłowości inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg 
rachunkowych jednostki (druk nr 14/83). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na  ogłoszenie o naborze ofert biegłego rewidenta w celu 
przeprowadzenia badania pod względem rachunkowym prawidłowości 
likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zarząd 
Dróg w Gryfinie wraz z badaniem prawidłowości inwentaryzacji  
i zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki. 
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przekazania na rzecz Skarbu 
Państwa dla potrzeb Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej  
w Szczecinie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 75, położonej w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino (druk nr 15/83). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie 
przekazania na rzecz Skarbu Państwa dla potrzeb Pomorskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem 
działki 75, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino 
zobowiązał Wydział do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w przedmiotowej sprawie. 
 
28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerem działki 114/2, położonej w obrębie 
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ewidencyjnym Witnica, Gmina Moryń, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 16/83). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej numerem działki 114/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Witnica, Gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
nie przyjął go i zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do wystąpienia  
z pismem do Polskich Kolei Państwowych zawierającym propozycję 
odpłatnego przekazania w/w nieruchomości po dokonaniu jej wyceny.    

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
29. 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 …………………………….. 


