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Protokół nr 128/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 26 marca w godz. od 1200 do 1600 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 127/III/2009 z dnia 19 marca 2009 r., został przyjęty jednogłośnie  

(5 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska  
w/s porozumienia o współpracy między ZSP Nr 2 w Gryfinie a PGE 
Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą  
w Nowym Czarnowie  (druk nr 1/128). 

 
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 po wprowadzeniu uwag Zarząd pozytywnie 
zaopiniował projekt porozumienia  o współpracy między Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie a PGE Zespołem 
Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na rozebranie 
budynku usytuowanego na terenie nieruchomości uŜytkowanej 
przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” prowadzące DPS w Dębcach  
(druk nr 2/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie rozbiórki budynku usytuowanego na terenie nieruchomości 
uŜytkowanej przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” prowadzące Dom 
Pomocy Społecznej w Dębcach, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego i geodezyjnego. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s umorzenia 
zadłuŜenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie  (druk nr 3/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
umorzenia zadłuŜenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. ŁuŜyckiej 82 w Gryfinie z uwagi na 
niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia sprawy. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na rozłoŜenie na 
raty, raty rocznej za 2007 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego 
(druk nr 4/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
rozłoŜenie na 4 równe raty miesięczne w wysokości 1 318,85 zł , raty 
rocznej za 2007 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego połoŜonego  
w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Flisaczej i podpisał umowę w tym 
zakresie. 
  
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1  
w Chojnie  w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2009 r. (druk nr 5/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków placówki na  
2009 r. o kwotę w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów dostarczania mediów za uczniów korzystających  
z pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników  
Wojskowych w Mieszkowicach. W/w środki finansowe będą 
pochodziły z rezerwy ogólnej budŜetu powiatu.   

 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. zorganizowania Turnieju Tenisa Stołowego  
o Puchar Starosty Gryfińskiego (druk nr 6/128). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie postanowił,  
Ŝe informację Burmistrza Gminy Trzci ńsko-Zdrój dot. moŜliwości 
przystąpienia do organizowanego w kwietniu Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Starosty Gryfińskiego przekaŜe Radnym Rady 
Powiatu w Gryfinie w dniu dzisiejszym podczas obrad sesji. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. sfinansowania wyjazdu członków Ludowego Klubu 
Sportowego „Piast” z Gryfina na VIII Igrzyska Sport owo-
Rekreacyjne Ludowych Zespołów Sportowych Samorządów 
Powiatowych  (druk nr 7/128). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki wi ększością głosów nie wyraził zgody na 
sfinansowanie wyjazdu członków Ludowego Klubu Sportowego 
„Piast” z Gryfina na VIII Igrzyska Sportowo-Rekreac yjne Ludowych 
Zespołów Sportowych Samorządów Powiatowych. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora SOSW w Chojnie o wyraŜenie 
zgody na zatrudnienie pracowników młodocianych - uczniów ZSP 
Nr 1 w Chojnie, realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach 
przygotowania zawodowego (druk nr 8/128). 

 
 W związku z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Ŝe sprawa dot. wyraŜenia  zgody na 
zatrudnienie pracowników młodocianych - uczniów ZSP Nr 1  
w Chojnie, realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach 
przygotowania zawodowego została juŜ rozstrzygnięta, Zarząd  
jednogłośnie postanowił w/w wniosek zdjąć z porządku obrad.  
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad 

przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010 
(druk nr 9/128). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010. 
 

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

 
10. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na nieodpłatne przekazanie zakładom opieki 
zdrowotnej leków, które są nieprzydatne Spółce zarządzającej 
Szpitalem (druk nr 10/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 
 Na wniosek Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę  na nieodpłatne przekazanie zakładom opieki 
zdrowotnej leków, które są nieprzydatne Spółce zarządzającej 
Szpitalem. 
 
11. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. 

skierowania pisma do Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Gryfinie w/s przedstawienia rozliczenia kosztów 
egzekucji zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 11/128). 

 
 Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na podpisanie i skierowanie pisma 
do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie  
w sprawie przedstawienia do dnia 30 kwietnia 2009 r. rozliczenia 
kosztów egzekucji zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  
Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic 
powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej  
Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, 
energetycznych i kanalizacji deszczowej – ETAP I” (druk 
nr 12/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami   
po wprowadzeniu poprawek do zapisów w umowie stanowiącej 
załącznik do SIWZ Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa ulic 
powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w 
Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, energetycznych i 
kanalizacji deszczowej – ETAP I”. 

 
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. „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej  
Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej – 
ETAP I” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic powiatowych 
Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach  
w zakresie robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej – 
ETAP I”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-9/2009. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa  
parkingu o powierzchni 656 m2 dla 18 miejsc postojowych 
na  samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja w  Gryfinie”  
(druk nr 13/128). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami po 

wprowadzeniu poprawek do zapisów w umowie stanowiącej załącznik 
do SIWZ Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Budowa  parkingu o powierzchni 656 m2 dla 18 miejsc 
postojowych na  samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja 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. „Budowa  parkingu o powierzchni 656 m2 dla 18 miejsc postojowych na 
samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja w  Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa  parkingu o powierzchni 656 m2 
dla 18 miejsc postojowych na  samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja 
w  Gryfinie”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-8/2009. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z firmą FBR BRUKPOL-2 z śabnicy na 
wykonanie przebudowy chodnika o powierzchni 180 m2 na drodze 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie w miejscowości Borzym (druk 
nr 14/128). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe wniosek Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z firmą FBR 
BRUKPOL-2 z śabnicy na wykonanie przebudowy chodnika  
o powierzchni 180 m2 na drodze powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie 
w miejscowości Borzym rozpatrzy w późniejszym terminie. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z PUK Sp. z o.o. w Chojnie na odbiór 
nieczystości pochodzących ze sprzątania dróg powiatowych (druk 
nr 15/128). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. na odbiór nieczystości 
pochodzących ze sprzątania dróg powiatowych w okresie od dnia 
01.04.2009 do dnia 31.03.2011 za kwotę 8 823,84 zł brutto. 
 

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

 
16. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym 
jednostki na 2009 r. (druk nr 16/128). 

 
  Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie środków 
finansowych w ramach harmonogramu przyznanego jednostce na  
2009 r. oraz na przesunięcie w ramach posiadanego budŜetu środków 
w łącznej wysokości 9 000,00 zł pomiędzy wydatkami na świadczenia 
społeczne a składkami na ubezpieczenia społeczne w związku  
z realizacją projektu „Kobieta potrafi-szansa na samorealizację”.  
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 17/128). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok. 
 
 O godz. 1345 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach Zarządu Powiatu  na czas trwania XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie, 
które zostały wznowione o godz. 1530 . 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok (druk  
nr 18/128). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 19/128). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
20. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
  

1. Zarząd zapoznał się pismem Burmistrza Gminy Chojna  
dot. Biblioteki Pedagogicznej w Chojnie. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora DPS w Dębcach 
zawierającym podziękowania za pomoc finansową udzieloną 
Stowarzyszeniu „Pod Dębami” przy realizacji remontu tarasu pawilonu 
nr 1.     

 
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 …………………………….. 
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Protokół nr 128/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 26 marca w godz. od 1200 do 1600 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 127/III/2009 z dnia 19 marca 2009 r., został przyjęty jednogłośnie  

(5 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska  
w/s porozumienia o współpracy między ZSP Nr 2 w Gryfinie a PGE 
Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą  
w Nowym Czarnowie  (druk nr 1/128). 

 
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 po wprowadzeniu uwag Zarząd pozytywnie 
zaopiniował projekt porozumienia  o współpracy między Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie a PGE Zespołem 
Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym Czarnowie. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na rozebranie 
budynku usytuowanego na terenie nieruchomości uŜytkowanej 
przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” prowadzące DPS w Dębcach  
(druk nr 2/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie rozbiórki budynku usytuowanego na terenie nieruchomości 
uŜytkowanej przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” prowadzące Dom 
Pomocy Społecznej w Dębcach, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego i geodezyjnego. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s umorzenia 
zadłuŜenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie  (druk nr 3/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
umorzenia zadłuŜenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. ŁuŜyckiej 82 w Gryfinie z uwagi na 
niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia sprawy. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na rozłoŜenie na 
raty, raty rocznej za 2007 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego 
(druk nr 4/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
rozłoŜenie na 4 równe raty miesięczne w wysokości 1 318,85 zł , raty 
rocznej za 2007 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego połoŜonego  
w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Flisaczej i podpisał umowę w tym 
zakresie. 
  
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1  
w Chojnie  w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2009 r. (druk nr 5/128). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu finansowego wydatków placówki na  
2009 r. o kwotę w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów dostarczania mediów za uczniów korzystających  
z pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników  
Wojskowych w Mieszkowicach. W/w środki finansowe będą 
pochodziły z rezerwy ogólnej budŜetu powiatu.   

 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. zorganizowania Turnieju Tenisa Stołowego  
o Puchar Starosty Gryfińskiego (druk nr 6/128). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie postanowił,  
Ŝe informację Burmistrza Gminy Trzci ńsko-Zdrój dot. moŜliwości 
przystąpienia do organizowanego w kwietniu Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Starosty Gryfińskiego przekaŜe Radnym Rady 
Powiatu w Gryfinie w dniu dzisiejszym podczas obrad sesji. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. sfinansowania wyjazdu członków Ludowego Klubu 
Sportowego „Piast” z Gryfina na VIII Igrzyska Sport owo-
Rekreacyjne Ludowych Zespołów Sportowych Samorządów 
Powiatowych  (druk nr 7/128). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki wi ększością głosów nie wyraził zgody na 
sfinansowanie wyjazdu członków Ludowego Klubu Sportowego 
„Piast” z Gryfina na VIII Igrzyska Sportowo-Rekreac yjne Ludowych 
Zespołów Sportowych Samorządów Powiatowych. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora SOSW w Chojnie o wyraŜenie 
zgody na zatrudnienie pracowników młodocianych - uczniów ZSP 
Nr 1 w Chojnie, realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach 
przygotowania zawodowego (druk nr 8/128). 

 
 W związku z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Ŝe sprawa dot. wyraŜenia  zgody na 
zatrudnienie pracowników młodocianych - uczniów ZSP Nr 1  
w Chojnie, realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach 
przygotowania zawodowego została juŜ rozstrzygnięta, Zarząd  
jednogłośnie postanowił w/w wniosek zdjąć z porządku obrad.  
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad 

przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010 
(druk nr 9/128). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010. 
 

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

 
10. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na nieodpłatne przekazanie zakładom opieki 
zdrowotnej leków, które są nieprzydatne Spółce zarządzającej 
Szpitalem (druk nr 10/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 
 Na wniosek Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę  na nieodpłatne przekazanie zakładom opieki 
zdrowotnej leków, które są nieprzydatne Spółce zarządzającej 
Szpitalem. 
 
11. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. 

skierowania pisma do Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Gryfinie w/s przedstawienia rozliczenia kosztów 
egzekucji zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 11/128). 

 
 Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  na podpisanie i skierowanie pisma 
do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie  
w sprawie przedstawienia do dnia 30 kwietnia 2009 r. rozliczenia 
kosztów egzekucji zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  
Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic 
powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej  
Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, 
energetycznych i kanalizacji deszczowej – ETAP I” (druk 
nr 12/128). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami   
po wprowadzeniu poprawek do zapisów w umowie stanowiącej 
załącznik do SIWZ Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa ulic 
powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w 
Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, energetycznych i 
kanalizacji deszczowej – ETAP I”. 

 
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. „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej  
Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej – 
ETAP I” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic powiatowych 
Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach  
w zakresie robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej – 
ETAP I”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-9/2009. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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



 6

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa  
parkingu o powierzchni 656 m2 dla 18 miejsc postojowych 
na  samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja w  Gryfinie”  
(druk nr 13/128). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami po 

wprowadzeniu poprawek do zapisów w umowie stanowiącej załącznik 
do SIWZ Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Budowa  parkingu o powierzchni 656 m2 dla 18 miejsc 
postojowych na  samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja 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. „Budowa  parkingu o powierzchni 656 m2 dla 18 miejsc postojowych na 
samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja w  Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa  parkingu o powierzchni 656 m2 
dla 18 miejsc postojowych na  samochody osobowe przy ul. 9-go  Maja 
w  Gryfinie”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-8/2009. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z firmą FBR BRUKPOL-2 z śabnicy na 
wykonanie przebudowy chodnika o powierzchni 180 m2 na drodze 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie w miejscowości Borzym (druk 
nr 14/128). 

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe wniosek Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z firmą FBR 
BRUKPOL-2 z śabnicy na wykonanie przebudowy chodnika  
o powierzchni 180 m2 na drodze powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie 
w miejscowości Borzym rozpatrzy w późniejszym terminie. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z PUK Sp. z o.o. w Chojnie na odbiór 
nieczystości pochodzących ze sprzątania dróg powiatowych (druk 
nr 15/128). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. na odbiór nieczystości 
pochodzących ze sprzątania dróg powiatowych w okresie od dnia 
01.04.2009 do dnia 31.03.2011 za kwotę 8 823,84 zł brutto. 
 

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

 
16. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków oraz zmiany w planie finansowym 
jednostki na 2009 r. (druk nr 16/128). 

 
  Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie środków 
finansowych w ramach harmonogramu przyznanego jednostce na  
2009 r. oraz na przesunięcie w ramach posiadanego budŜetu środków 
w łącznej wysokości 9 000,00 zł pomiędzy wydatkami na świadczenia 
społeczne a składkami na ubezpieczenia społeczne w związku  
z realizacją projektu „Kobieta potrafi-szansa na samorealizację”.  
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 17/128). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok. 
 
 O godz. 1345 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach Zarządu Powiatu  na czas trwania XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie, 
które zostały wznowione o godz. 1530 . 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok (druk  
nr 18/128). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 19/128). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
20. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
  

1. Zarząd zapoznał się pismem Burmistrza Gminy Chojna  
dot. Biblioteki Pedagogicznej w Chojnie. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora DPS w Dębcach 
zawierającym podziękowania za pomoc finansową udzieloną 
Stowarzyszeniu „Pod Dębami” przy realizacji remontu tarasu pawilonu 
nr 1.     

 
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 …………………………….. 


