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Protokół nr 104/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 16 października w godz. od 800 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 – Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. zawarcia ugody z firmą Ineko  
Sp. z o.o.  (druk nr 5a/104). 
- Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przeprowadzenia bieżącej kontroli doraźnej  
w ZSP Nr 2 w Gryfinie  (druk nr 19/104). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
nr 505/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2008 r.  
w/s Zaproszenia do rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który 
nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału w kapitale 
zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5 (druk nr 20/104). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian  
w Regulaminie rokowań stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały  nr 506/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2008 r.  
w/s powołania Zespołu do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% 
udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym 
kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5 (druk nr 21/104). 

3. Protokół Nr 103/III/2008 z 9 października 2008 r. został przyjęty jednogłośnie 
(4 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyboru wykonawcy na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja 
obiektów w celu spełnienia wymogów norm akustycznych w DPS 
Nowe Czarnowo (druk nr 1/104). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wybrał ofertę 
Biura Projektów i Nadzoru Budowlanego Pana Mirosława Strugarka  
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją  
pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów norm 
akustycznych w DPS Nowe Czarnowo za kwotę 28 674,02 zł brutto  
i podpisał umowę w tym zakresie. 
 
2.  Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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 sprzętu 
komputerowego” dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 2/104). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego” dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 
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 sprzętu komputerowego” 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 sprzętu 
komputerowego” dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-22/08. 
 
3. 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.: „Dostawa i montaż 
urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej  
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w budynku szkoły SOSW w Chojnie”  z podziałem na 2 części  
i wybór oferty (druk nr 3/104). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych postanowił 
nie wykluczać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w części I zamówienia dot. Dostawy i montażu urządzenia dźwigowego 
do przemieszczania osób niepełnosprawnych wraz z robotami 
budowlanymi towarzyszącymi Wykonawcy – Spółdzielni 
Rzemieślniczej Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych 
„UNIWERSAL” z Dębna Lubuskiego i jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa  
i montaż urządzenia dźwigowego oraz remont instalacji elektrycznej  
w budynku szkoły SOSW w Chojnie” wybierając na 2 części zadania 
ofertę firmy Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego  
i Usług Różnych „UNIWERSAL” z Dębna Lubuskiego z oferowaną 
kwotą na: 
- I część zadania – Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego  
do przemieszczania osób niepełnosprawnych wraz z robotami 
budowlanymi towarzyszącymi – 159 166,69 zł brutto; 
- II część zadania – Remont instalacji elektrycznej – 164 473,20 zł 
brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-14/08. 
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku AC Kancelarii 
Radcy Prawnego Artura Mariusza Chanaja o podpisanie aneksu  
do umowy nr RI - 10/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zawartej  
z przedsiębiorstwem ROW – BUD Robert Rybka (druk nr 4/104). 

 
Po rozpatrzeniu wniosku AC Kancelarii Radcy Prawnego 

Artura Mariusza Chanaja o podpisanie aneksu do umowy nr RI - 
10/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zawartej z przedsiębiorstwem ROW – 
BUD Robert Rybka oraz po zapoznaniu się z oświadczeniem 
inspektora i autora projektu w sprawie zakresu robót dodatkowych 
nieujętych w dokumentacji projektowej dla inwestycji  
pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-
biurowe” Zarząd jednogłośnie zaakceptował dodatkowe roboty 
budowlane, których realizacja jest konieczna do prawidłowego 



 4

wykonania inwestycji, a które nie były ujęte w dokumentacji 
projektowej za kwotę 90 878,23 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie 
umowy na roboty dodatkowe w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-05/08. 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyboru wykonawcy na pełnienie 
nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą  
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP nr 2 
w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 5/104).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
postanowił wybrać Biuro Architektoniczne Pana Karola Krzątały jako  
wykonawcę na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą  „Zmiana sposobu użytkowania części 
budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia 
administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
Jednocześnie Zarząd uznał, że pełnienie nadzoru autorskiego  
w ramach w/w zadania powinno odbyć się nieodpłatnie jako 
rekompensata za sporządzenie niedokładnej dokumentacji technicznej 
dla w/w inwestycji. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. zawarcia ugody z firmą Ineko  
Sp. z o.o.  (druk nr 5a/104).  

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zawarcie ugody z firmą Ineko Sp. z o.o., w której Powiat Gryfiński 
po usunięciu przez Wykonawcę na jego koszt usterek jako formy 
napraw gwarancyjnych uznał konieczność wykonania robót 
dodatkowych w zakresie ujętym w kosztorysach jako 
usprawiedliwienie opóźnienia wykonania remontu budynku nr 6 
SOSW w Chojnie – Dom Dziecka w Chojnie i zwróci Wykonawcy 
potrąconą kwotę w wysokości 69 501,48 zł stanowiącą równowartość 
naliczonych kar za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, 
natomiast Wykonawca odstąpi od żądania zapłaty za wykonane roboty 
dodatkowe o wartości 107 096,78 zł.   
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
7. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na zadania”   (druk nr 6/104). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor   
Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
Na wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie Powiatu 
Gryfińskiego z podziałem na zadania”  wybierając: 

- na V część zamówienia dot. Gminy Trzcińsko Zdrój ofertę 
Spółdzielni Usług Rolnych z Trzcińska Zdrój z oferowaną ceną  
w wysokości 83 492,10 zł brutto. 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3421-13/08. 
 
8. Wniosek Inspektora 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.: „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2008/2009 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina 
Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – 
gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr V  – gmina 
Mieszkowice” (druk nr 7/104). 

 
 

Na wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
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2008/2009 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina Stare 
Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: 
Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V 
gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VI  – gmina Mieszkowice”  
w związku z tym, że w I przetargu nie wyłoniono wykonawców  
na w/w zadania. 
 
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.:  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009  
z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V gminy: Cedynia, 
Moryń i zadanie Nr VI  – gmina Mieszkowice” 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.:  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
w sezonie zimowym 2008/2009 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – 
gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III – 
gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie 
Nr V gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VI  – gmina Mieszkowice”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3421-14/08. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor  
Wydziału Zarządzania Drogami –Maria Ilińczyk. 

 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 8/104). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane  
w 2008r. (druk nr 9/104). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2008r. 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 zwiększenia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania 
realizowane w 2008r. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

zmieniającego uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 29.05.2008 r. w/s aktualizacji planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym (druk nr 10/104). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r.  
w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 11/104). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
13. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 

ewentualne koszty związane z powołaniem biegłego w sprawie 
przeciwko Skarbowi Państwa (druk nr 12/104).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Likwidatora SPZZOZ  
w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na poniesienie ewentualnych 
kosztów związanych z powołaniem biegłego w sprawie przeciwko 
Skarbowi Państwa, za zobowiązania Zakładu powstałe do 1998 r.,  
za które odpowiada Skarb Państwa. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji 
Stypendialnej oraz 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 13/104). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie zaakceptował protokół z posiedzenia 
Komisji Stypendialnej, w którym określono listę stypendystów 
Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
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 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
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 
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uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podispektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek.   

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 14/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmian planu 
dochodów i wydatków budżetowych na 2008 r. poprzez zwiększenie 
dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie o kwotę 4000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji 
„Szlakiem Bocianich Gniazd”. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu opuściła Podinspektor Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek. 
 
16. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 

budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 15/104). 
 

Zarząd postanowił, że wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu. 

 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s dokonania zmian transz w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 16/104). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę na dokonanie 
zmian w harmonogramie przekazywania środków na wydatki poprzez 
przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z miesiąca października na miesiąc 
grudzień 2008 r.   
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2008 rok (druk nr 17/104). 
 
Przewodniczący Zarządu 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?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. 
 
19. Analiza zaawansowania prac przygotowawczych do projektu 

budżetu powiatu na 2009 r. (druk nr 18/104). 
 

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

 
Zarząd zapoznał się z zaawansowaniem podjętych prac 

planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2009 r. wraz  
z wykazem mienia powiatowego ze stanem na dzień  
30 września 2008 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
20. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przeprowadzenia bieżącej kontroli 

doraźnej w ZSP Nr 2 w Gryfinie  (druk nr 19/104). 
 

Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przeprowadzenie bieżącej kontroli doraźnej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w zakresie przygotowania 
jednostki do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn.: „Kompetentna i świadoma dziewczyna – 
przedsiębiorcza na rynku pracy”. Jednocześnie Zarząd udzielił 
upoważnienie Głównemu Specjaliście ds. Kontroli Edycie Szturo  
do przeprowadzenia w/w kontroli. 

 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  

nr 505/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 
2008 r. w/s Zaproszenia do rokowań celem wyłonienia Inwestora 
dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej 
wartości do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie 
udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5 (druk nr 20/104). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 505/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 
2008 r. w/s Zaproszenia do rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości 
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do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie,  
ul. Parkowa 5 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
nr 505/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2008 r. 
w/s Zaproszenia do rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości 
do 97,5% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów  
w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie,  
ul. Parkowa 5. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

zmian w Regulaminie rokowań stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały  nr 506/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
9 października 2008 r. w/s powołania Zespołu do spraw rokowań 
celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który 
nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału  
w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym 
kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie,  
ul. Parkowa 5 (druk nr 21/104). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rokowań stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały  nr 506/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2008 r. w/s powołania Zespołu 
do spraw rokowań celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału  
w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia 
zmian w Regulaminie rokowań stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały  nr 506/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
9 października 2008 r. w/s powołania Zespołu do spraw rokowań celem 
wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy  
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w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który nabędzie 
udziały spółki o łącznej wartości do 97,5% udziału  
w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym 
kapitale Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie,  
ul. Parkowa 5. 
 
23. 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 …………………………….. 


