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Protokół nr 126/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 12 marca 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 – 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: 

- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
 Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie 
 uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 9a/126). 
- Podpisanie Porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZOZ Szpitala Powiatowego  
 w Gryfinie w Likwidacji wobec wierzyciela - firmy FOTO-BIS Sp. z o.o.  
 z Bydgoszczy  (druk nr 11a/126). 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
 porozumień z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s powierzenia zadań zarządcy dróg 
 powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój oraz w/s remontów chodników 
 w miejscowościach Stołeczna i Chełm Górny (druk nr 21/126). 
 

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

3. Protokół Nr 125/III/2009 z dnia 5 marca 2009 r., został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia etatów 

pracowników obsługi w placówce (druk nr 1/126). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie wyrażając zgodę na  
zwiększenia etatów pracowników obsługi w placówce o jeden etat 
ochroniarza w ramach przyznanego budżetu na 2009 r. W związku  
z powyższym Starosta zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania aneksu do arkusza 
organizacyjnego szkoły na 2009 r. 
 
2. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i 

wydatków budżetowych jednostki na rok 2009 (druk nr 2/126). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  
Zastępca Głównego Księgowego – Janina Niwa. 
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  Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu dochodów i  wydatków jednostki o kwotę  
w wysokości 645,77 zł, która wpłynęła na rachunek bieżący Ośrodka   
a wypłacona została przez  Towarzystwo Ubezpieczeniowe Interrisk 
SA z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę na mieniu. 
 
3. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 

budżetowych jednostki na rok 2009 (druk nr 3/126). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie rozpatrzył go 
pozytywnie w części,  do czasu zatwierdzenia kwot wynagrodzeń na 
2009 r., jednogłośnie wyrażając zgodę na zmianę w planie wydatków 
jednostki polegającą na przesunięciu kwoty w wysokości 179 ,73 zł   
z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na paragraf 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2009 
(druk nr 4/126). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie wyrażając zgodę na dokonanie przesunięć 
środków finansowych pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
jednostki stosownie do którego zwiększa się i zmniejsza się plan 
wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zwiększenie § 4170-Wynagrodzenia 
bezosobowe, z przeznaczeniem na płace dla pracownika zatrudnionego 
do wykonania pracy związanej z porządkowaniem składnicy akt  
w placówce za lata 2004-2007, zmniejszenie § 4010-Wynagrodzenia 
osobowe). Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania  
i przedstawienia następującej informacji - w jaki sposób został 
wyłoniony pracownik zatrudniony w placówce do porządkowania akt, 
na jaki okres czasu oraz za jaką kwotę. 
 
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2009 (druk nr 5/126). 

 
 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie 
wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
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harmonogramu poprzez jego zwiększenie w marcu o kwotę  
25 000,00 zł oraz w kwietniu o kwotę 5 400,00 zł kosztem zmniejszenia 
transzy przekazywanej w sierpniu b.r.  
 
6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na rok 2009 
(druk nr 6/126). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2   
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie 
wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w marcu o kwotę  
80 960,00 zł kosztem niewykorzystanej transzy styczniowej w kwocie 
56 340,00 zł oraz zmniejszenia transzy kwietniowej o kwotę  
24 620,00 zł. 
 
7. Wniosek Skarbnika Powiatu zawierający informację  

n/t prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych oraz nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań 
przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 7/126). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem zawierającym informację 
n/t prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
oraz nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego jednogłośnie zobowiązał 
Skarbnika Powiatu do wskazania osób odpowiedzialnych za zaistniałe 
nieprawidłowości oraz przedstawienie propozycji wyciągnięcia 
konsekwencji. W związku z powyższym Zarząd postanowił,  
że w/w wniosek rozpatrzy po jego uzupełnieniu. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  
Maciej Racinowski. 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 8/126). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2009 rok. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 9/126). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2009 rok (druk nr 9a/126). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok 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 zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  

Zastępca Głównego Księgowego – Janina Niwa. 
 

O godz. 900 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach Zarządu na czas obrad Zespołu ds. rokowań w sprawie wyłonienia 

Inwestora dla Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 
 

O godz. 1200 Przewodniczący Zarządu wznowił obrady Zarządu Powiatu. 
 
11. Informacja Likwidatora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie zawierająca 
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rozliczenie kosztów i przychodów Zakładu za luty 2009 r. (druk  
nr 10/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - 

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

 
  Zarząd zapoznał się z informacją  Likwidatora SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy zawierającą 
rozliczenie kosztów i przychodów Zakładu za luty 2009 r. i przyjął ją 
bez uwag. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor - Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
 
12. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na odkupienie od Agencji Rezerw 
Materiałowych w Warszawie wyrobów medycznych, które nie 
zostały odebrane przez Agencję Rezerw Materiałowych – składnicę 
w Resku (druk nr 11/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji  – Andrzej Bandurowski. 
 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Likwidatora SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę na 
odkupienie od Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie wyrobów 
medycznych, które nie zostały odebrane przez Agencję Rezerw 
Materiałowych – składnicę w Resku, i nieodpłatne przekazanie ich 
Szpitalowi. 
 
13. Podpisanie Porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZOZ Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie w Likwidacji wobec wierzyciela - firmy 
FOTO-BIS Sp. z o.o. z Bydgoszczy  (druk nr 11a/126). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia   

w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w Likwidacji wobec wierzyciela Zakładu FOTO-BIS  
Sp. z o.o. z Bydgoszczy  w kwocie 4 052,69 zł. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

Staroście Gryfińskiemu do podpisania pełnomocnictw w sprawie 
przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu z powództwa zlikwidowanego 
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Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Gryfinie (druk nr 12/126). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody Staroście Gryfińskiemu do podpisania pełnomocnictw w sprawie 
przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Zachodniopomorskiemu z powództwa zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
Staroście Gryfińskiemu do podpisania pełnomocnictw w sprawie 
przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Zachodniopomorskiemu  
z powództwa zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji  – Andrzej Bandurowski. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. udziału Powiatu Gryfińskiego w Dniach 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 13/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału  

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz  
Podinspektor Magdalena Pieczyńska.   

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie zrezygnował  
z udziału Powiatu Gryfińskiego w Dniach Województwa 
Zachodniopomorskiego, które odbędą się w Katowicach z uwagi na to, 
że środki finansowe powiatu na promocję powinny zostać na rynku 
lokalnym (promowanie przedsiębiorstw lokalnych m.in. na targach  
w Schwedt, wydanie folderów wspólnie z gminami i przedsiębiorcami 
oraz wydanie publikacji albumowych promujących powiat). 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Magdalena Pieczyńska.   

 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 14/126). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
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i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 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 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2009 (druk nr 15/126).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2009 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wysokości 
miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2009. 

 

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

 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 

planu przychodów i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk  
nr 16/126). 

 

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

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
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 zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian 
w  zestawieniu  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. 

 

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

 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody 
na wykonanie dalszego etapu prac termomodernizacyjnych 
budynków DPS w Moryniu  (druk nr 17/126). 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wykonanie dalszego etapu prac termomodernizacyjnych budynków 
Domu Pomocy Społecznej w Moryniu polegających na wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2010 r.  

 

W tym momencie na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu  
Maciej Racinowski a posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

20. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania 
za 2008 r. z wykonania zadania – prowadzenie NRDD „AGATOS” 
w Gardnie (druk nr 18/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor PCPR  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przyjął jednogłośnie 
sprawozdanie za 2008 r. Państwa A. T. Drabik z wykonania zadania - 
prowadzenie Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos”  
w Gardnie. 
 
21. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie zawierający informację  

dot. sprawozdań za 2008 r. WTZ w Goszkowie i w Gryfinie  (druk 
nr 19/126). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przyjął bez zastrzeżeń 
sprawozdania za 2008 rok z działalności rehabilitacyjnej  
oraz wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie. 

  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor PCPR  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania porozumienia z Gminą Banie w/s powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie 
(druk nr 20/126). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Banie w sprawie powierzenia zadań zarządcy 
dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie w okresie  
od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. Powiat przekaże na ten cel środki 
finansowe w wysokości 7 000,00 zł. brutto.  
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumień z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miasta Trzcińsko-Zdrój oraz w/s remontów chodników  
w miejscowościach Stołeczna i Chełm Górny (druk nr 21/126). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumień z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój  
w okresie od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. oraz w/s remontów 
chodników w miejscowościach Stołeczna i Chełm Górny. Powiat 
przekaże na powyższe zadania środki finansowe w wysokości  
77 250,00  zł brutto.  
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Na wniosek Członka Zarządu Pana Marka Hipsza Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Wydział Zarządzania Drogami do dokonania 
przeglądu i przedłożenia propozycji wykonania bądź przebudowy 
przepustu drogowego (mostu) w m. Szczawno – droga powiatowa  
Nr 1367Z oraz do sprawdzenia stanu technicznego chodnika przy  
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ul. Niepodległości w Gryfinie (na odcinku od szkoły w stronę centrum 
miasta). 
 

1. Zarząd zapoznał się z planem finansowym SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji  
w Gryfinie na 2009 rok. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora zawierającym opinię 
prawną w sprawie terminów przedawnienia roszczeń wobec  
Poznańskiej Grupy Kapitałowej - wierzyciela zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
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 …………………………….. 


