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Protokół nr 120/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 22 stycznia 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 został uzupełniony o następujący punkt: 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia zgody na 
zlecenie opracowania wniosku aplikacyjnego do RPO, wraz ze studium 
wykonalności projektu na przebudowę ul. Jodłowej w Chojnie (druk  
nr 17a/120). 

3. Protokół Nr 119/III/2009 z 14 stycznia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

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

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Banie, w obrębie geodezyjnym nr 2 i nr 5 Banie – tereny 
rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy (druk nr 1/120). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Banie, w obrębie geodezyjnym nr 2 i nr 5 Banie – tereny rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Banie, w obrębie geodezyjnym nr 2 i nr 5 Banie – tereny rekreacyjne  
z dopuszczeniem zabudowy. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

planu kontroli na rok 2009 w podległych i nadzorowanych przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów 
publicznych (druk nr 2/120). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2009 w podległych i nadzorowanych przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
planu kontroli na rok 2009 w podległych i nadzorowanych przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 3/120).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji  – Andrzej Bandurowski. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.  
 
4. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji dot. podpisania aneksu Nr 1 do umowy Nr DOR 
1/154/2005 z dnia 20.06.2005 r. zawartej z firmą ENEA S.A. Oddział 
w Szczecinie o przyłączenie do sieci energetycznej (druk nr 4/120). 

 
Na wniosek Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Li kwidacji Zarz ąd 
po wprowadzeniu zmian do zapisów w aneksie Nr 1 do umowy  
Nr DOR 1/154/2005 z dnia 20.06.2005 r. zawartej  
z firmą ENEA S.A. Oddział w Szczecinie o przyłączenie do sieci 
energetycznej jednogłośnie wyraził zgodę na jego podpisanie.  
 
5. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji w/s akceptacji pisma skierowanego do 
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dot. zapłaty 
za wykonane świadczenia ponadlimitowe (druk nr 5/120).   
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Zarząd po zapoznaniu się z projektem pisma dotyczącym  
zapłaty za wykonane ponadlimitowe świadczenia medyczne 
zrealizowane przez będący w likwidacji Szpital Powiatowy w Gryfinie 
w pierwszym półroczu 2008 r. jednogłośnie zaakceptował jego treść  
i upowaŜnił Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
w Likwidacji do jego przesłania do Zachodniopomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji  – Andrzej Bandurowski. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenie zasad 
gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez 
jednostki budŜetowe Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały sprawie 
określenie zasad gospodarowania ruchomymi składnikami 
majątkowymi przez jednostki budŜetowe Powiatu Gryfińskiego 
jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 
do naniesienia niezbędnych poprawek i przedłoŜenia go na kolejnym 
posiedzeniu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 7/120). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie rozpatrzy w późniejszym 
terminie. 
 
8. Wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia  

dot. zapoznania się z informacją finansową z działalności SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie w Likwidacji (druk nr 8/120).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - 

Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
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Na wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia  
Zarząd zapoznał się z informacją finansową z działalności  
w listopadzie 2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w Likwidacji i przyj ął ją bez uwag. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor - Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 

 
9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zwiększenia planowanej kwoty wydatków jednostki 
na 2009 r. (druk nr 9/120). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budŜetu 
jednostki na 2009 r. o kwotę 16 186,00 zł w związku z koniecznością 
wypłaty odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej. W/w środki 
będą pochodziły z rezerwy celowej budŜetu powiatu. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upowaŜnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania zmian  
w planie wydatków budŜetowych, których są dysponentami na 2009 
rok (druk nr 10/120). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których 
są dysponentami na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upowaŜnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania zmian  
w planie wydatków budŜetowych, których są dysponentami  
na 2009 rok. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 
2009 rok (druk nr 11/120). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
na 2009 rok. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 
2009 rok (druk nr 12/120). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 
2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 
2009 rok. 
 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2008 r. (druk  
nr 13/120). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniem z dokonanych przez Powiat Gryfiński umorzeń 
wierzytelności oraz ulg w 2008 r. i przyjął je bez uwag.  
W/w sprawozdanie zostanie przedłoŜone Radzie Powiatu w Gryfinie na 
najbli Ŝszej sesji.  

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania ugody z firmą IBERDROLA Energia Odnawialna 
Sp. z o.o. z Warszawy określającej sposób korzystania z drogi 
powiatowej Nr 1351Z Gardno-Pyrzyce, w związku z realizacją 
budowy farmy wiatrowej w Parsówku (druk nr 14/120). 

 
 



 6

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

 
  Zarząd po wprowadzeniu poprawki jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie ugody z firmą IBERDROLA Energia Odnawialna  
Sp. z o.o. z Warszawy, określającej sposób korzystania z drogi 
powiatowej Nr 1351Z Gardno-Pyrzyce, na odcinku od skrzyŜowania  
z drogą krajową S-3 do granicy powiatu, w związku z realizacją 
budowy farmy wiatrowej w Parsówku. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie zakupu wraz z dostawą materiałów do zimowego 
utrzymania dróg (druk nr 15/120). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie zakupu 
wraz z dostawą materiałów do zimowego utrzymania dróg tj.: 
- soli drogowej w ilości 50 ton firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „FRANPOL” z Barcina za kwotę 12 169,50 zł brutto, 
- piasku płukanego 0/2 mm w ilości 200 ton firmie Szczecińskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. za kwotę 2 708,40 zł brutto.  
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki 12 drzew w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 16/120). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zobowiązał Naczelnika do złoŜenia 
ponownego zapytania ofertowego na wybór wykonawcy wycinki  
12 drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego z zaznaczeniem, Ŝe cena drewna pozyskanego z wycinki 
zostanie ustalona wg stawek Nadleśnictwa, na terenie którego 
wykonywane będą prace. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BieŜące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
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gryfi ńskiego w roku 2009/2010, z podziałem na  
2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, 
Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój” (druk  
nr 17/120). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
SIWZ na zadanie pn.: „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na 
terenie powiatu gryfińskiego w roku 2009/2010, z podziałem na  
2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 
 
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. „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2009/2010,  
z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój” 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. „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2009/2010, z podziałem na  
2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-1/2009. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyraŜenia zgody na zlecenie opracowania wniosku 
aplikacyjnego do RPO, wraz ze studium wykonalności projektu na 
przebudowę ul. Jodłowej w Chojnie (druk nr 17a/120). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „Komplet Inwest” S.J.  
z Gorzowa Wielkopolskiego opracowania wniosku aplikacyjnego do 
Regionalnego Programu Operacyjnego, wraz ze studium wykonalności 
projektu na przebudowę ul. Jodłowej w Chojnie za kwotę 17 000,00 zł 
brutto. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2009” (druk nr 18/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009” 
jednogłośnie postanowił uzupełnić zapis w/w Programu poprzez 
dodanie w § 4 punktu 9 w brzmieniu: „Czynna działalność w ramach 
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
wiejskich DIROW”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009”?  
  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009”. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
w/s wyraŜenia zgody na zwiększenie o 0,25 etatu zatrudnienia  
w placówce (druk nr 19/120). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie na zwiększenie o 0,25 etatu 
zatrudnienia pracowników administracji w placówce w związku  
z wykonywaniem zadań słuŜby bhp. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora SOSW w Chojnie  
w/s wyraŜenia zgody na prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasie 
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łączonej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
(druk nr 20/120). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na 
utworzenie w placówce klasy łączonej IV-V+VI dla uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, natomiast Zarząd nie 
wyraził zgody na zwiększenie godzin dydaktycznych dla w/w klasy.   
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfi nie  
w/s wyraŜenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez 
kierownika szkolenia praktycznego (druk nr 21/120). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na przydzielenie 
dodatkowych godzin Kierownikowi Szkolenia Praktycznego w związku 
z prowadzeniem zajęć z przedmiotu eksploatacja pojazdów 
samochodowych na kursie przedmiotów zawodowych I˚ - mechanik 
pojazdów samochodowych. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfi nie  
w/s wyraŜenia zgody na zlikwidowanie niektórych szkół 
ponadgimnazjalnych wchodzących w skład zespołu 

 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 22/120). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zlikwidowanie 
niektórych szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład zespołu. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Jednocześnie 
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Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do przesłania w/w projektu związkom zawodowym celem 
zaopiniowania. 

 
24. Przyjęcie zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w/s zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Chojnie (druk nr 23/120). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem zmienionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Po przeprowadzonych konsultacjach ze związkami zawodowymi 
oraz Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 
Zarząd przyjął jednogłośnie zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno 
-Pedagogicznej w Chojnie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 

 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 24/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

  Zarząd jednogłośnie ustalił cenę wywoławczą w wysokości 
990 000,00 zł w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej 
numerem działki 247/8, połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, 
Gmina Gryfino.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym 
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na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego. 

 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na wystąpienie  
do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o ustalenie 
warunków zabudowy dla nieruchomości  stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 25/120). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem  
o wydanie warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej 
numerami działek i 66, 75/1, 75/2, 75/3,  75/5 i 75/6, połoŜonych  
w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. ŁuŜyckiej, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. złoŜenia przez Zarząd Powiatu  
w Gryfinie oświadczenia o uŜyczeniu PCPR w Gryfinie pomieszczeń 
w budynku Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 26 /120). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
złoŜenie oświadczenia o uŜyczeniu w lutym 2009 r. Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie części pomieszczeń w budynku 
Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w celu 
prowadzenia działalności statutowej. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

28. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i 
Zamówień Publicznych dot. wyboru oraz zakupu gotowego 
projektu budowlanego hali sportowej od firmy MP Project 
Mirosław Pacek z Krakowa (druk nr 27/120). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wyboru 
oraz zakupu gotowego projektu budowlanego hali sportowej rozpatrzy 
w późniejszym terminie. 
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29. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na modernizacje obiektu SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” 
(druk nr 28/120). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

 – Maciej Racinowski 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego na modernizacje obiektu SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie” wybierając ofertę firmy Biuro Projektów i Nadzoru 
Budowlanego z Gryfino za kwotę w wysokości 45 140,00 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-28/08. 
 
30. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. usunięcia awarii  instalacji wodno-
kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych w budynku 
Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 29/120). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
dot. usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej  
w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie rozpatrzy w późniejszym terminie. 
 
31. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 
Wykonawcy w trybie z wolnej ręki na „Wykonywanie 
powszechnych usług pocztowych poprzez przyjmowanie opłat przy 
uŜyciu maszyny do frankowania za przesyłki i zwracanie przesyłek 
rejestrowych” (druk nr 30/120). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
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protokół z postępowania na wyłonienie Wykonawcy w trybie z wolnej 
ręki na „Wykonywanie powszechnych usług pocztowych poprzez 
przyjmowanie opłat przy uŜyciu maszyny do frankowania za przesyłki 
i zwracanie przesyłek rejestrowych” wybierając PPUP Poczta Polska , 
w ramach którego działa Odział Regionalny Centrum Usług 
Pocztowych w Szczecinie za kwotę w wysokości 404 629,59 zł brutto na 
36 miesięcy.  

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy z Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej 
Poczta Polska na wykonywanie powszechnych usług pocztowych 
poprzez przyjmowanie opłat przy uŜyciu maszyny do frankowania za 
przesyłki i zwracanie przesyłek rejestrowych po wprowadzeniu 
następujących poprawek: 

- § 2 otrzymuje brzmienie: „Deklarowana kwota wpłat na poczet 
nastawienia licznika maszyny do frankowania wymienionej  
w § 1 wynosi 6 000,00 PLN miesięcznie”. 

- § 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Okres rozliczeniowy opłat 
uiszczanych maszyną do frankowania ustala się na jeden miesiąc 
kalendarzowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Rozliczenie 
następuje na podstawie cen jednostkowych, obowiązujących na dzień 
wykonania usługi, ujętych w cenniku usług pocztowym w obrocie 
krajowym i zagranicznym”.   

- § 11 otrzymuje brzmienie: „Umowę zawiera się na czas 
określony od dnia 25.01.2009 r. do dnia 25.01.2012 r”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-01/09. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
32. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
  

1. Zarząd zapoznał się z pismem znak: SPZOZSP-L/7/09 Likwidatora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie skierowanym do Prezesa NZOZ „INTERMED”  
z Nowogardu dot. zapłaty za malowanie pomieszczeń wynajmowanych przez 
Szpital w Przychodni w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28.  

2. Zarząd zapoznał się z pismem znak: SPZZOZ-L/05-01/07 Likwidatora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie skierowanym do Prokurenta Poznańskiej Grupy 
Kapitałowej Sp. z o.o., zawierającym propozycję zawarcia porozumienia  
w sprawie spłaty zadłuŜenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem znak: SPZZOZ-L/52/08 Likwidatora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie skierowanym do Komornika Sądowego przy 
Sądzie Rejonowy w Gryfinie w sprawie rozliczenia środków otrzymanych  
z egzekucji. 
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4. Zarząd zapoznał się z adnotacją urzędową sporządzona przez Inspektora – 
Koordynatora Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego zawierającą sposób podziału humanitarnej dostawy 
dóbr pomocowych otrzymanych z Niemiec. 

5. Zarząd po zapoznaniu się z pismem znak: BRZ.MK.0059-3/09 zawierającym 
prośbę Komisji Gospodarki o rozwaŜenie moŜliwości utworzenia listy rezerwowej 
dla podmiotów, które spełniły wymogi formalne przy ubieganiu się  
o dofinansowanie zadań z PFOŚiGW w Gryfinie na 2009 r., ale których wnioski 
zostały odrzucone ze względu na brak środków jednogłośnie zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do 
przygotowania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie zgodnej z zapisami 
Regulaminu przyznawania w/w środków, przyjętego przez Radę Powiatu  
w Gryfinie.  

  
 
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 …………………………….. 


