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Protokół nr 94/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 18 sierpnia w godz. od 830 do 1500 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 – Starosta 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 zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP Nr 1  w Chojnie (druk nr 8a/94). 
Druk nr 31/94 otrzymał brzmienie: Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 

3. Protokół Nr 93/III/2008 z dnia 8 sierpnia został przyjęty większością głosów 
(2 - za, 2 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
 

1. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań 
wobec wierzycieli, którzy nie wyrazili zgody na zawarcie 
porozumień (druk nr 1/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
podjął jednogłośnie decyzję o uregulowaniu 100 % należności wobec 
wierzyciela Zakładu – tj. Firmy Medlab Products Sp. z o.o. z Raszyna 
oraz wobec Firmy Serwodent ze Szczecina. Zadłużenie liczone na dzień 
22.08.2008 r. wraz z odsetkami i kosztami sądowymi dla: 

 Firmy Medlab wynosi 30 789,06 zł, 
 Firmy Serwodent wynosi 3 927,77 zł. 

Jednocześnie zobowiązał Likwidatora do przygotowania na kolejne 
posiedzenie ostatecznej listy wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie  
w Likwidacji, podając nazwę wierzyciela, podstawę, z której wynika 
należność oraz kwotę zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami 
sądowymi. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
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2.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie na rok szkolny 2008/2009 (druk nr 2/94). 

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

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie na rok 
szkolny 2008/2009 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia arkusza 
organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie na rok 
szkolny 2008/2009.  
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009 (druk nr 3/94). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia arkusza 
organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na rok 
szkolny 2008/2009. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok 
szkolny 2008/2009 (druk nr 4/94). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia arkusza 
organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 
2008/2009. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -  
Wychowawczego w Chojnie na rok szkolny 2008/2009  
(druk nr 5/94). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski złożył wniosek  
do projektu uchwały w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Chojnie na rok szkolny 2008/2009 
polegający na zmniejszeniu w § 1 ust. 1 pkt 1 liczby etatów administracji  
i obsługi z 20,5 do 20 w szkołach SOSW w Chojnie  
oraz zmniejszeniu w § 1 ust. 1 pkt 2 tygodniowej liczby godzin z 310  
do 300 i liczby godzin ponadwymiarowych z 38 do 28 w  internacie SOSW 
w Chojnie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za wnioskiem w sprawie zmniejszenia  
w § 1 ust. 1 pkt 1 liczby etatów administracji i obsługi z 20,5 do 20 w szkołach SOSW w Chojnie oraz  
zmniejszenia w § 1 ust. 1 pkt 2 tygodniowej liczby godzin z 310 do 300 i liczby godzin 
ponadwymiarowych z 38 do 28 w  internacie SOSW w Chojnie? 
 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Wniosek Przewodniczącego Zarządu Wojciecha Konarskiego w sprawie 
zmniejszenia w § 1 ust. 1 pkt 1 liczby etatów administracji i obsługi z 20,5 
do 20 w szkołach SOSW w Chojnie oraz  zmniejszenia w § 1 ust. 1 pkt 2 
tygodniowej liczby godzin z 310 do 300 i liczby godzin 
ponadwymiarowych z 38 do 28 w  internacie SOSW w Chojnie został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Chojnie na rok 
szkolny 2008/2009 z uwzględnieniem powyższego wniosku? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia arkusza 
organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
w Chojnie na rok szkolny 2008/2009. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach na rok szkolny 2008/2009 (druk nr 6/94). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski złożył wniosek w sprawie 
niezatwierdzania arkusza organizacji ZSP w Mieszkowicach do momentu 
urzeczywistnienia w nim danych dot. liczby uczniów i oddziałów. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za wnioskiem w sprawie niezatwierdzania 
arkusza organizacji ZSP w Mieszkowicach do momentu urzeczywistnienia w nim danych dot. liczby 
uczniów i oddziałów? 
 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Wniosek w sprawie niezatwierdzania arkusza organizacji ZSP  
w Mieszkowicach został przyjęty jednogłośnie. 
 
Zarząd nie podjął uchwały w/s zatwierdzenia arkusza organizacji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach na rok szkolny 
2008/2009. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki do urzeczywistnienia w nim 
danych dot. liczby uczniów i oddziałów. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009 (druk nr 7/94). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 
2008/2009 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia arkusza 
organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie na rok 
szkolny 2008/2009. 
  

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009 (druk nr 8/94). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 
2008/2009 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia arkusza 
organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
na rok szkolny 2008/2009. 
 
9. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

arkusza organizacji ZSP Nr 1  w Chojnie (druk nr 8a/94). 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s zatwierdzenia arkusza 
organizacji ZSP Nr 1  w Chojnie. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia  
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie pełnomocnictwa  
do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń 
woli związanych z realizacją projektu „Staże w europejskich 
hotelach” w ramach programu Leonardo da Vinci (druk nr 9/94) 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
udzielenia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli 
związanych z realizacją projektu „Staże w europejskich hotelach” w ramach programu Leonardo da Vinci 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s udzielenia p.o. Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy 
w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności  
oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu 
„Staże w europejskich hotelach” w ramach programu Leonardo  
da Vinci. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności  
oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu 
„Staże w europejskich hotelach” w ramach programu Leonardo 
da Vinci (druk nr 10/94). 
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Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa  
do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu 
„Staże w europejskich hotelach” w ramach programu Leonardo da Vinci w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s udzielenia Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa 
do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli 
związanych z realizacją projektu „Staże w europejskich hotelach”  
w ramach programu Leonardo da Vinci. 
 

12. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności  
oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu 
„Staże w europejskich hotelach 2” (druk nr 11/94). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa  
do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu 
„Staże w europejskich hotelach 2” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s udzielenia Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa 
do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli 
związanych z realizacją projektu „Staże w europejskich hotelach 2”. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia  
p.o. Dyrektora 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 12/94). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
udzielenia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
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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/s udzielenia p.o. Dyrektora 
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”. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
opinii o spełnieniu obowiązków służbowych przez dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie  
(druk nr 13/94). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
wyrażenia opinii o spełnieniu obowiązków służbowych przez dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s wyrażenia opinii o spełnieniu 
obowiązków służbowych przez dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji ds. zinwentaryzowania aktów rzeczowych będących  
w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie 
(druk nr 14/94).  

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
powołania Komisji ds. zinwentaryzowania aktów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
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Zarząd podjął uchwałę w/s powołania Komisji ds. zinwentaryzowania 
aktów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s  przyznania 

dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 15/94).  

 
Zarząd ustalił wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkól  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s przyznania dodatku 
funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
(druk nr 16/94). 

 
Zarząd ustalił wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkól 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński? 
 

Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wskazania członków Kapituły przyznającej 
statuetkę bociana w Konkursie „Wyróżnienie Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu” (druk nr 17/94).   
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie wskazał członków Kapituły 
przyznającej statuetkę bociana w Konkursie „Wyróżnienie Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu” w osobach:  Roman Michalski, 
Maciej Racinowski, Jan Gładkow, Tadeusz Wójcik, Maciej Puzik 
Magdalena Pieczyńska. 

 
19. 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 18/94). 

 
Starosta 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/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. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski złożył wniosek w sprawie 
nie ogłaszania we wrześniu ponownie otwartego konkursu na realizację 
zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  
i turystyki, w związku z nie wpłynięciem ofert podczas I otwartego 
konkursu oraz za przeznaczeniem zaplanowanych środków finansowych na 
wydanie publikacji „Szlakiem bocianich gniazd”.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za wnioskiem w sprawie nie ogłaszania  
we wrześniu ponownie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego i turystyki, w związku z nie wpłynięciem ofert podczas I otwartego konkursu 
oraz za przeznaczeniem zaplanowanych na to zadanie środków finansowych na wydanie publikacji 
„Szlakiem bocianich gniazd”? 
 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
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Wniosek w sprawie nie ogłaszania we wrześniu ponownie otwartego 
konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego i turystyki, w związku z nie wpłynięciem ofert 
podczas I otwartego konkursu oraz przeznaczeniem zaplanowanych  na to 
zadanie środków finansowych na wydanie publikacji „Szlakiem bocianich 
gniazd” został przyjęty jednogłośnie. 
 
Zarząd jednogłośnie postanowił nie ogłaszać ponownie we wrześniu 
otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki a środki 
pieniężne zaplanowane na to zadanie przeznaczyć na wydanie 
publikacji „Szlakiem bocianich gniazd”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału  Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 
Przewodniczący Zarządu  Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała 

 od godz. 1200 do godz. 1235. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
(druk nr 19/94). 

 
Od tego momentu  w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Anna Niktińska. 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego 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/s wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej 
nr działki 59 o pow. 0,2648 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 1 
miasta Moryń oraz zaakceptował treść projektu porozumienia   
w/s sprzedaży w/w nieruchomości zawieranego między Powiatem 
Gryfińskim a Gminą Moryń.  
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozszerzenia 

udzielonego Pani Lucynie Zawierucha – Naczelnikowi Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
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Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiana 
spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 20/94).  

  
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
rozszerzenia udzielonego Pani Lucynie Zawierucha – Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia  
do załatwiana spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s rozszerzenia udzielonego Pani 
Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie upoważnienia do załatwiana spraw w imieniu Zarządu 
Powiatu w Gryfinie. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozłożenia na raty ceny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (druk nr 21/94).   

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie spłaty ceny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działek 
19/5 i 27/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny w trzech 
rocznych ratach. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zamiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
(druk nr 22/94).   

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wyraził 
zgodę na zmianę planu finansowego wydatków w części dot. wydziału 
w dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdziale 75020- Starostwa 
Powiatowe o kwotę 14 350,00 zł. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Anna Niktińska. 

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

budżetu powiatu na 2008 rok (druk nr 23/94).   
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie  zmiany budżetu powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w/s zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. 
 
25. 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 24/94). 

 
Starosta 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/s zmian budżetu powiatu na rok 
2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 
rok. 
 
26. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w planie 

finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na 2008 rok 
(druk nr 25/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie – Marian Milczarek oraz Zastępca Głównego Księgowego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie –Eliza Kamińska. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił członek Zarządu – Jan Podleśny. 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PUP w Gryfinie 
wyraził zgodę na zmianę w planie finansowym jednostki polegającą na 
przesunięciu środków finansowych z planu wydatków jednostki – 
wynagrodzenia osobowe pracowników na wynagrodzenia bezosobowe 
pracowników o kwotę 2 500,00 zł.  
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie – Marian Milczarek oraz Zastępca Głównego Księgowego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie –Eliza Kamińska.  
Na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu – Jan Podleśny. 

 
27. 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.: „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS  
w Nowym Czarnowie” (druk nr 26/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor w Wydziale 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych nie zatwierdził 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie” z powodu błędnych zapisów. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział do przygotowania  
na kolejne posiedzenie poprawionego protokołu w przedmiotowej 
sprawie. 
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił członek Zarządu – Maciej Racinowski. 
 
28. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (druk nr 27/94). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie nie 
zatwierdził protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę  
pn.: „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych”, ponieważ komisja przetargowa odrzuciła 
najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez firmę ALFA S.C.  
z Gryfina, gdyż zdaniem komisji oferta zawierała błędne 
pełnomocnictwo, tym samym wskazując jako najkorzystniejszą ofertę 
firmy ADARA S.C. z Gryfina.  
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 Zarząd ustalił, iż firma ALFA S.C. z Gryfina przedstawiając 
umowę spółki potwierdziła jednoosobowe pełnomocnictwo 
składającego ofertę. W związku z tym Zarząd uznał, że oferta spełnia 
warunki i jednogłośnie postanowił wybrać ją jako najkorzystniejszą.  

 
Na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu – Maciej Racinowski. 

 
29. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Wykonanie wymiany 
opaski drenażowej wokół budynku”, wybór oferty na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/08 
z dnia 30.06.2008 pn.: „Termomodernizacja DD w Trzcińsku 
Zdroju” (druk nr 28/94). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wstrzymał  
się z podjęciem decyzji w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Wykonanie wymiany 
opaski drenażowej wokół budynku”, wybór oferty na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/08  
z dnia 30.06.2008 pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju” do momentu przeprowadzenia wizji lokalnej. 
 

30. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) kosztorysów inwestorskich, 
b) trybu postępowania, 
c) wartości szacunkowej, 
d) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
e) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa  
i montaż urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji 
elektrycznej w budynku szkoły SOSW w Chojnie”  
(druk nr 29/94). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
zatwierdził kosztorysy inwestorskie, tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn.: „Dostawa i montaż urządzenia 
dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły 
SOSW w Chojnie”. 
 



 15

Starosta 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 urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły 
SOSW w Chojnie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż urządzenia 
dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły 
SOSW w Chojnie”. 
 

31. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Zmiana posadowienia 
budynku wraz z wymianą gruntu oraz wykonanie małej sali 
gimnastycznej łączącej nowy budynek z istniejącą dużą salą 
gimnastyczną – Roboty dodatkowe”, zawarcie umowy na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 
z dnia 16.04.2007 pn: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  
i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej 
oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – I etap” – część II 
zamówienia (druk nr 30/94). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych postanowił  
nie podejmować decyzji w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej reki pn.: „Zmiana posadowienia 
budynku wraz z wymianą gruntu oraz wykonanie małej sali 
gimnastycznej łączącej nowy budynek z istniejącą dużą salą 
gimnastyczną – Roboty dodatkowe”, zawarcie umowy na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07  
z dnia 16.04.2007 pn: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie – I etap” – część II zamówienia” do momentu spotkania  
z projektantem w/w inwestycji. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor w Wydziale 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
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32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 

planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. (druk nr 31/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -  Karina Osińska. 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian  
w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.,  wybierając II 
wersję projektu zaproponowaną przez Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -  Karina Osińska. 
 

33. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn.: Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1435Z na odcinku Goszków – Wierzchlas, jako 
dojazd do pól miejscowości Goszków o długości odcinka 1.480 m” 
(druk nr 32/94). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Przewodniczący Zarządu  Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała 

 od godz. 1420 do godz. 1440. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół unieważniający postępowanie 
przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435Z 
na odcinku Goszków – Wierzchlas, jako dojazd do pól miejscowości 
Goszków o długości odcinka 1.480 m”, ponieważ  kwota zawarta  
w ofercie na realizację powyższego zadania była zbyt wysoka  
tj. 453 736,30 zł brutto, natomiast środki finansowe zaplanowane na to 
zadanie wynoszą 203 293,00 zł brutto. 
 
34. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu postępowania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1384Z na odcinku Żelechowo – Grzybno, jako 
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dojazd do pól miejscowości Żelechowo o długości odcinka 1.310 m”  
(druk nr 33/94). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół unieważniający postępowanie 
przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z 
na odcinku Żelechowo – Grzybno, jako dojazd do pól miejscowości 
Żelechowo o długości odcinka 1.310 m”, ponieważ  kwota zawarta  
w ofercie na realizację powyższego zadania była zbyt wysoka  
tj. 484 111,37 zł brutto, natomiast  środki finansowe zaplanowane na to 
zadanie wynoszą 217 513,00 zł brutto. 
 

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

 
35. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z zawiadomieniami nadesłanymi od Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
w/s podjęcia przez Radę Miejską w Gryfinie uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe  
oraz w obrębie Gardno i obrębie Drzewin – tereny produkcyjno - usługowe w Gryfinie. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Kłobut____________________     

 
 

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 …………………………….. 


