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Protokół nr 101/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 25 września w godz. od 800 do 1510 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. Protokoły Nr 98/III/2008 z dnia 10 września, Nr 99/III/2008 z dnia  

18 września oraz Nr 100/III/2008 z 22 września 2008 r. zostały przyjęte 
jednogłośnie (3 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
 

1. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierająca 
zestawienie zobowiązań Zakładu oraz spłaty tych zobowiązań  
w terminie od 1 lipca 2006 r. do 30 września 2008 r. (druk nr 1/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie  
zawierającą zestawienie zobowiązań Zakładu oraz spłaty tych 
zobowiązań w terminie od 1 lipca 2006 r. do 30 września 2008 r. 
 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora do: 

- wypowiedzenia do dnia 30 września 2008 r. umów z 
pracownikami Zakładu. 

-  sporządzenia i przedstawienia bilansu likwidacyjnego Zakładu 
na dzień 30 listopada 2008 r., 

- uporządkowania i przekazania do archiwum Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie do dnia 19 grudnia 2008 r. akt Zakładu, 

- przygotowania i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia  
o likwidacji Zakładu z dniem 30 listopada 2008 r., 

Zarząd również jednogłośnie wyznaczył  Radcę Prawnego 
Starostwa Powiatowego Pana Mariana Ludkiewicza na pełnomocnika, 
który w imieniu Powiatu Gryfińskiego wystąpi jako interwenient 
uboczny w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę zobowiązań 
Zoz-u powstałych do końca 1998 r., za które odpowiada Skarb 
Państwa.  
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2. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie - odpowiedź na zarzuty 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa związane z procesem 
przeciwko Skarbowi Państwa  (druk nr 2/101). 

 
Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Likwidatora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie  
na zarzuty Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa związane  
z procesem przeciwko Skarbowi Państwa.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii 

do „Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie 
Zachodniopomorskim” (druk nr 3/101). 

 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie 
Zachodniopomorskim” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia  opinii 
do „Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie 
Zachodniopomorskim”. Zarząd wyraził negatywną opinię  
do powyższego Planu, ponieważ nie zostały w nim uwzględnione 
rozwiązania wynikające z zapisów obowiązującego „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały 

w/s realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. (druk nr 4/101). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 



 3

 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zmianie uchwały  
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. dot. zadania realizowanego 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
pn.: „Badanie jakości  stanu środowiska w otoczeniu szkoły”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. rozpatrzenia wniosków w/s przyznania dotacji  
ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 5/101). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył 
wnioski: SPZOZ Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie oraz  
SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-
Leczniczego w likwidacji  w Gryfinie dot. przyznania dotacji  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie w 2008 r.  

 

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

 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2008 r. 
(druk nr 6/101). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie wyrażając zgodę  
na dokonanie zmian polegających na przesunięciu wydatków poprzez 
zwiększenie wynagrodzeń osobowych kosztem wynagrodzeń 
bezosobowych o kwotę 7 300,00 zł w obrębie planu finansowego 
jednostki na 2008 r.  
 
7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany w obrębie 

środków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r., których 
PCPR jest dysponentem (druk nr 7/101). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz po zapoznaniu się z opinią  
Skarbnika Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
środków w planie finansowym jednostki na 2008 r. o kwotę  
14 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z przeznaczeniem  
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na opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Gryfińskiego 
a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
na terenie innych powiatów. 
  
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowy jednostki na 2008 r. (druk nr 8/101). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w wysokości 144 008,07 zł pomiędzy działami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r. w związku z likwidacją Dziennego 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.  

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/101). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na dokonanie zmian  
w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez 
przesunięcie 3000,00 zł z działu 630 – Turystyka oraz 5000,00  
z rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na wydanie publikacji 
„Szlakiem bocianich gniazd”. Kwota 5 000,00 zł przesunięta zostanie 
uchwałą Rady Powiatu z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego na rezerwę ogólna budżetu.  
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 10/101). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na zwiększenie planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 11 000,00 zł 
poprzez przesunięcie środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu, z przeznaczeniem na  zakup gadżetów promocyjnych 
powiatu. 
 
11. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zwiększenia 

wysokości transzy we wrześniu 2008 r. (druk nr 11/101). 
 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Mieszkowicach Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę  na zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł 
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transzy przekazywanej we wrześniu i zmniejszenie o tę samą kwotę 
transzy przekazywanej w grudniu b.r. 
 
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 12/101). 

 
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 – 3 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 Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk  
nr 13/101). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie 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/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok (druk nr 14/101). 

 
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/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 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.  
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w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2008 rok. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami (druk nr 15/101). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie do zorganizowania spotkania  
z pracodawcami z terenu Powiatu Gryfińskiego celem promocji 
rehabilitacji zawodowej przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie. 
 
16. Przyjęcie sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu 
placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego  
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży za okres 01.01.2008 
r. do 30.06.2008 r. oraz zapoznanie się z wynikami kontroli 
kwalifikacji wychowawców zatrudnionych w placówkach wsparcia 
dziennego, finansowanych przez Powiat Gryfiński (druk nr 16/101). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego  
na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży za okres  
od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. oraz zapoznał się z wynikami kontroli 
kwalifikacji wychowawców zatrudnionych w placówkach wsparcia 
dziennego finansowanych przez Powiat Gryfiński, z której wynika,  
że wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje wymagane  
na stanowisku wychowawcy.  
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 17/101). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 2 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
 
  Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Gryfińskiego. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wypowiedzenia z dniem 30 września 2008 r. 
porozumień zawartych z gminami: Gryfino i Chojna w/s realizacji 
zadań publicznych należących do kompetencji powiatu (druk  
nr 18/101). 

 

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 wyraził zgodę na wypowiedzenie  
z dniem 30 września 2008 r. porozumień zawartych z:  
- Gminą Chojna na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej 
biblioteki publicznej  na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie,  
- Gminą Gryfino na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej 
biblioteki publicznej  na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez 
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie,  
- Gminą Gryfino na powierzenie Międzyszkolnemu Ośrodkowi 
Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgminnym  
w zakresie kultury fizycznej.  
 W celu zapewnienia prawidłowej realizacji powyższych zadań 
Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przygotowania i przesłania gminom nowych projektów 
porozumień w tym zakresie. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk  
nr 19/101). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 

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

 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji odbiorowej robót budowlanych realizowanych  
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 20/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych realizowanych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji odbiorowej robót budowlanych realizowanych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
21. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zwiększenia kwoty brutto na udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
na zadanie pn. „Wykonanie wymiany opaski drenażowej wokół 
budynku” będące robotami dodatkowymi do umowy podstawowej  
na roboty budowlane RI-05/08 z dnia 30.06.2008 r. przy inwestycji  
pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju” 
(druk nr 21/101). 

 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Inspektora Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zwiększenia 
kwoty brutto na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
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w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Wykonanie wymiany opaski 
drenażowej wokół budynku” będące robotami dodatkowymi  
do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/08 z dnia 
30.06.2008 r. przy inwestycji pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju”. 
 
22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Zmiana 
posadowienia budynku wraz z wymianą gruntu – roboty 
dodatkowe” oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy 
podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 r. 
przy inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz 
odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie – I etap” – 
część II zamówienia (druk nr 22/101). 

 
 Zarząd postanowił, że wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia protokołu z postępowania prowadzonego w trybie  
z wolnej ręki pn.: „Zmiana posadowienia budynku wraz z wymianą 
gruntu – roboty dodatkowe” oraz zawarcia umowy na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07  
z dnia 16.04.2007 r. przy inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie 
– I etap” – część II zamówienia rozpatrzy w późniejszym terminie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogę 
powiatową Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku Szczecin 
Binowo, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 
r. (druk nr 23/101). 

 

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

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wstrzymał się z podjęciem decyzji 
w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających 
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drogę powiatową Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku Szczecin 
Binowo, finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. 
 
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia zasad 
dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 
 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parking przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych 
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 25/101). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parking przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów 
oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parking przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętych. 
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu 
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Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej  
w 2009 r. (druk nr 26/101). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie  
z wnioskiem  o przyznanie środków z terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w 2009 r. na przebudowę drogi powiatowej  
Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, odcinek Żelechowo – 
Grzybno.  
 

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

 
27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z wezwaniem z dnia 03.09.2008 r. o zapłatę 
należności za usługi  skierowanym przez NZOZ Intermed Sp. z o.o.  
z Nowogardu do Likwidatora SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie oraz odpowiedzią Likwidatora na powyższe pismo Spółki. 
 
 
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 …………………………….. 


