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Protokół nr 115/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 23 grudnia 2008 r. w godz. od 800 do 1030 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 został uzupełniony o następujące punkty: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  dot. podpisania 
porozumienia ze Spółką DATOR Development S.A. w/s dodatkowych robót 
remontowo-budowlanych na ul. Jagiellońskiej w Chojnie, w związku z budową 
pawilonu handlowego (druk nr 7a/115). 
- Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druk nr 11a/115).  

 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
 - zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 114/III/2008 z 18 grudnia 2008 r. został przyjęty większością 
głosów  (4 - za, 1 – wstrzymał się, 0 - przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia – 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  (druk 
nr 1/115). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do 
stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  wprowadził do niego poprawki. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem poprawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia – 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfi ńskiego do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.   
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. przyjęcia 
i podpisania porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
w/s nieodpłatnego uŜyczenia na okres 10 lat nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na 
budowę ścieŜki pieszo-rowerowej (druk nr 2/115). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami oraz po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
w sprawie nieodpłatnego uŜyczenia na okres 10 lat odcinka drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko Zdrój - Warnice, 
z przeznaczeniem na budowę ścieŜki pieszo-rowerowej. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s nieodpłatnego przekazania w uŜyczenie nieruchomości 
stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko 
Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko Zdrój – Strzeszów (druk  
nr 3/115). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania w uŜyczenie 
nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo - 
Trzcińsko Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko Zdrój – Strzeszów 
wprowadził do niego poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem poprawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania w uŜyczenie części nieruchomości 
stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko 
Zdrój – Strzeszów?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd po wprowadzeniu poprawek przyjął jednogłośnie projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego 
przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiących drogę 
powiatową Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko Zdrój – Warnice, na 
odcinku Trzcińsko Zdrój – Strzeszów. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
w/s remontu chodnika na drodze powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo-
Tchórzno, w miejscowości Góralice, Gmina Trzcińsko Zdrój (druk  
nr 4/115). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami oraz po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie porozumień: 

-  z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie współfinansowania 
remontu nawierzchni chodnika na drodze powiatowej Nr 1407Z 
Cieplikowo-Tchórzno, w miejscowości Góralice, Gmina Trzcińsko 
Zdrój, gdzie Powiat Gryfiński zobowiązuje się przeznaczyć na 
realizację w/w zadania kwotę w wysokości 22 500,00 złotych brutto.   
 - z Przedsiębiorstwem Budownictwa Telekomunikacyjnego 
ZACHÓD Sp. z o.o. z Kostrzyna w sprawie budowy światłowodu  
w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo-Tchórzno  
w m. Góralice.  

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w/s współfinansowania robót związanych  
z remontem drogi powiatowej Nr 1384Z polegającym na 
jednostronnym uzupełnieniu pobocza na odcinku Trzcińsko Zdrój – 
Warnice (druk nr 5/115). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
aneksu nr 2/08 do porozumienia z dnia 27 czerwca 2008 r.  zawartego  
z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wykorzystania kwoty  
104 600,00 zł na remont dróg pozamiejskich na terenie Gminy 
Trzcińsko Zdrój, w którym zmienia się termin realizacji zadania  
z 30 listopada 2008 r. na 30 stycznia 2009 r. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Gryfino w/s przekazania  
i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Gryfino (druk nr 6/115).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie przekazania i finansowania 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogę 
powiatową Nr 1350Z Szczecin-śelisławiec na odcinku Szczecin 
Binowo, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 
r. (druk nr 7/115). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2008 r. robót odwadniających drogę powiatową  
Nr 1350Z Szczeci – śelisławiec na odcinku Szczecin-Binowo firmie 
Roboty Drogowe, Usługi Budowlane i Transportowe z Gryfina za 
kwotę 17 300,00 zł brutto. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia ze Spółką DATOR Development S.A. 
w/s dodatkowych robót remontowo-budowlanych na  
ul. Jagiellońskiej w Chojnie, w związku z budową pawilonu 
handlowego  (druk nr 7a/115). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia ze Spółką DATOR Development S.A. z Poznania  
w sprawie wykonania dodatkowych robót remontowo-budowlanych 
poprawiających bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu 
drogowego przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie, w związku z budową  
w tym miejscu pawilonu handlowego. 

 
9. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji dot. zawarcia porozumienia w sprawie spłaty 
zadłuŜenia przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w Likwidacji wobec Spółki ICN-INSTRUMENTS-POLSKA  
Sp. z o.o. z Warszawy  (druk nr 8/115). 

 
Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie w Likwidacji Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłuŜenia przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w Likwidacji wobec Spółki ICN-INSTRUMENTS-POLSKA  
Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie  4 263,59 zł. 
 
10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany w planie 

finansowym wydatków budŜetowych jednostki na 2008 r. (druk  
nr 9/115). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w wysokości  5 168,00 zł pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2008 r. w związku z większymi wydatkami 
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na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w Powiatowym Zespole do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2008 r.  
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2008 rok (druk  
nr 10/115). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2008 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2008 rok. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budŜetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 11/115). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budŜetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budŜetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
13. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za 
pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druk  
nr 11a/115).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
znak: WPOW/386/12/08, jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie  
w całości zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce 
opiekuńczo - wychowawczej w kwocie 350,00 zł. 

 
14. WyraŜenie zgody na podpisanie umowy na pełnienie nadzoru 

autorskiego w ramach zadania inwestorskiego pn.: „Przebudowa  
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i rozbudowa budynków nr 3 i 4 w SOSW w Chojnie  
ul. Podmurze 4” (druk nr 12/115). 

 
 Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie z Panem 
Karolem Krz ątałą właścicielem Biura Architektonicznego ze Szczecina  
umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania 
inwestorskiego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków nr 3 i 4  
w SOSW w Chojnie ul. Podmurze 4” za kwotę - do 20 000,00 zł brutto. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przekazania w trwały zarząd 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 13/115). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
oddanie w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
Wychowawczemu w Chojnie nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych nr działek 194/1, 194/4 w udziale 
do 25/100 oraz 138 w udziale do 4/9 części, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 2, miasta Chojna i wydał pozytywną decyzję  
w przedmiotowej sprawie. 
 
16. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
  

1. Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora WPOW w Chojnie 
zawierającym zestawienie umorzeń w sprawie nieskutecznego postępowania 
egzekucyjnego, prowadzonego w celu ściągnięcia zaległości za pobyt dziecka  
w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

2. Zarząd zaakceptował projekt pisma przygotowanego przez Skarbnika Powiatu 
zawierającego zasady obowiązujące od stycznia 2009 r. dot. przekazywania 
jednostkom organizacyjnym powiatu,  straŜom i inspekcjom środków 
pienięŜnych na wydatki.  

   
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 …………………………….. 


