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Protokół nr 131/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 24 kwietnia w godz. od 800 do 1330 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 bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 130/III/2009 z dnia 09 kwietnia zostało 

przełoŜone pod koniec posiedzenia. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Magdalena Pieczyńska   

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 26/131). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Klubu Sportowego ENERGETYK Gryfino 
o dofinansowanie zorganizowanych Ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej  (druk nr 27/131). 

  
Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym Członek 
Zarządu Marek Hipsz został wyłączony z głosowania nad w/w wnioskiem.    
  
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Sportowego 
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ENERGETYK Gryfino jednogło śnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
w kwocie 3 000,00 zł zorganizowanych Ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. przyj ęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej 
Otwartego Konkursu Ofert  na zadania z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego (druk nr 28/131). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyj ęcia protokołów z prac Komisji 
Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na poniŜsze zadania  
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:  
1. EK/2009/04 Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, 

festiwali dla dzieci i młodzieŜy osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej, 

2. EK/2009/06 Wspieranie twórczości ludowej i twórczości dzieci i młodzieŜy 
poprzez organizację wystaw, prezentacji i wernisaŜy. 

Zarząd jednogłośnie zobowiązał i upowaŜnił Podinspektora Wydziału 
Edukacji Magdalenę Pieczyńską do wystąpienia do Towarzystwa 
Wspierania Inicjatyw Oddolnych „Samosiejka” oraz Stowarzyszenia 
Edukacji i W ychowania „Nasze Lotnisko” w Chojnie z pismem  
o uzupełnienie w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji braków  
w ofertach złoŜonych na realizację powyŜszych zadań, a następnie  
o dokonanie oceny merytorycznej uzupełnionych ofert  
i   przedstawienie zbiorczej informacji w tym zakresie. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. przyj ęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej 
Otwartego Konkursu Ofert  na zadania z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu (druk nr 29/131). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  

Wicestarosta Jerzy Miler. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyj ęcia protokołów z prac Komisji 
Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na poniŜsze zadania  
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
1. EK/2009/07 Wsparcie organizacji na terenie Powiatu Gryfi ńskiego otwartych 

zawodów sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych dzieci i młodzieŜy na 
szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. 

2. EK/2009/08 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez organizację 
rajdów turystycznych, wycieczek, obozów sportowych oraz imprez sportowo – 
rekreacyjnych. 
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3. EK/2009/09 Popularyzacja sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych. 

4. EK/2009/10 Organizacja na terenie Powiatu Gryfińskiego imprez sportowych  
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

5. EK/2009/11 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach 
wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy  
ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagroŜonych patologią. 

Zarząd jednogłośnie postanowił: 
1. Na zadanie EK/2009/07 zatwierdzić wybór ofert i dofinansować:  

• Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „LIBERO” w Gminie Banie – 
kwota 1000,00 zł, 

• Krzywi ński Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – kwota 3 000,00 zł. 
 
2. Na zadanie EK/2009/08 zatwierdzić wybór oferty i dofinansować:  

• Uczniowski Klub Sportowy KARATE KYOKUSHIN MORY Ń - kwota 
300,00 zł. 

Jednocześnie Zarząd ze względu na małą ilość środków finansowych 
jednogłośnie zrezygnował z dofinansowania obozów sportowych i w związku  
z tym odrzucił ofertę: 
• Uczniowskiego Stowarzyszenia Amatorów Piłki Siatkowej „LIBERO”  

w Gminie Banie. 
  

3. Na zadanie EK/2009/10 zatwierdzić wybór oferty i dofinansować: 
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „GRYF” - kwota 3000,00 zł. 
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KROKUS w Góralicach – kwota 

1000,00 zł. 
 
Następnie Zarząd zobowiązał i upowaŜnił Podinspektora Wydziału 
Edukacji Magdalenę Pieczyńską do wystąpienia do pozostałych 
oferentów na zadania EK/2009/07, EK/2009/08, EK/2009/09, 
EK/2009/10, EK/2009/11, z pismem o uzupełnienie w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania informacji braków w ofertach złoŜonych na realizację 
powyŜszych zadań, a następnie o dokonanie oceny merytorycznej 
uzupełnionych ofert i przedstawienie zbiorczej informacji w tym 
zakresie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. przyj ęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej 
Otwartego Konkursu Ofert  na zadania z zakresu upowszechniania 
turystyki (druk nr 30/131).  

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyj ęcia protokołów z prac Komisji 
Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na poniŜsze zadania  
z zakresu upowszechniania turystyki: 



 4

1. EK/2009/01 Zorganizowanie imprezy turystyki kwalifikowanej tj . turystyki 
pieszej, rowerowej, kajakowej, samochodowej, motorowej, imprezy turystyki 
ekstremalnej (rajdy, zloty) o charakterze lokalnym lub ponadloklanym. 

2. EK/2009/02 Organizacja turniejów, konkursów, warsztatów ekologicznych, 
turystycznych i krajoznawczych dotyczących Powiatu Gryfińskiego.  

Zarząd jednogłośnie postanowił: 
1. Zrezygnować z dofinansowania zadania EK/2009/01 Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu ze 
względu na to, Ŝe nie jest ono realizowane na terenie Powiatu Gryfińskiego.  

 
Następnie Zarząd zobowiązał i upowaŜnił Podinspektora Wydziału 
Edukacji Magdalenę Pieczyńską do wystąpienia do Regionalnego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „GOGOLANDER” ,  
z pismem o uzupełnienie o uzupełnienie w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania informacji braków w ofercie złoŜonej na realizację zadania  
EK/2009/02 a następnie o dokonanie oceny merytorycznej 
uzupełnionych ofert i przedstawienie zbiorczej informacji w tym 
zakresie. 
 

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

 
6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w budŜecie 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r. w części, której  
dysponentem jest PCPR (druk nr 1/131). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
polegających na zmniejszeniu planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie i zwiększeniu planu finansowego 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie  
o kwotę 67 889,16 zł.  
 
7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 2/131). 
 
  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie  
w ramach posiadanego budŜetu środków w łącznej wysokości 
11 388,96 zł pomiędzy wydatkami w związku z realizacją projektu 
„Kompetentna i świadoma dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku 
pracy”.  
 



 5

8. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Gryfinie w/s przesunięć w planie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 3/131). 

 
  Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na  
przesunięcie środków w ramach przyznanego planu wydatków 
jednostki na 2009 r. 
 
9. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 4/131). 

 
 Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie 
własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie w kwietniu o kwotę  
24 000,00 zł oraz w maju o kwotę 17 579,00 zł kosztem zmniejszenia 
transzy listopadowej o kwotę 24 000,00 zł i grudniowej o kwotę  
17 579 ,00 zł. 
 
10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 5/131). 

 
  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w kwietniu o kwotę  
135 000,00 zł kosztem zmniejszenia kaŜdej z transz od października  
do grudnia o kwotę 45 000,00 zł.  
 
11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 6/131). 

 
 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w kwietniu o kwotę  
5 200,00 zł, w maju o kwotę 9 240,00 zł oraz kaŜdej transzy 
przekazywanej od czerwca do sierpnia o kwotę 2 000,00 zł kosztem 
niewykorzystanej transzy marcowej w kwocie 20 440,00 zł. 
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12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 7/131). 

 
 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w kwietniu o kwotę  
20 074,00 zł oraz w maju o kwotę 4 355,00 zł kosztem niewykorzystanej 
transzy marcowej w kwocie 24 429,00 zł. 
 
13. 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 8/131). 

 
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. 
 
14. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia 
środków finansowych jednostki z przeznaczeniem na konieczne 
remonty (druk nr 9/131). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie dot. zwiększenia środków 
finansowych na 2009 r. Zarząd jednogłośnie zobowiązał Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do jego uzupełnienia  
o informację na ile wnioskowane przez Dyrektora remonty są związane 
z pracami wykonywanymi w ramach zadania pn. „Modernizacja 
obiektów w celu spełniania wymogów norm akustycznych w DPS Nowe 
Czarnowo”. 
 

15. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 10/131). 
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 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie przesunięcia  
w planie wydatków budŜetowych jednostki jednogłośnie nie wyraŜając 
zgody na zwiększenie zatrudnienia i zobowiązał Dyrektora do zmiany 
organizacji pracy w placówce. 
 
16. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr11/131). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie planu wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r.  
o kwotę 14 400,00 zł w związku ze zmianą minimalnych stawek 
wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. W/w środki finansowe będą pochodziły z rezerwy celowej 
budŜetu powiatu. 
 
17. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości za pobyt dzieci  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druki od nr 12-17/131). 

 
Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na umorzenie zaległości za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-
wychowawczej w kwotach: 

a) 2 200,00 zł (wniosek na druku nr 12/131), 
b) 600,00 zł (wniosek na druku nr 13/131), 
c) 4 150,00 zł (wniosek na druku nr 14/131), 
d) 2 542,82 zł (wniosek na druku nr 15/131). 

Jednocześnie wniosek na druku nr 16/132 w sprawie umorzenia 
zaległości w kwocie 8 556,02 zł za pobyt dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej Zarząd jednogłośnie skierował celem 
zaopiniowania do Komisji BudŜetowej, natomiast wniosek na druku 
17/132 w sprawie umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej Zarząd postanowił rozpatrzyć  
w późniejszym terminie po jego uzupełnieniu przez Dyrektora 
placówki o informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - czy 
zobowiązany nie figuruje w prowadzonej ewidencji gruntów  
i budynków jako właściciel, współwłaściciel lub wieczysty uŜytkownik 
nieruchomości.   
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18. 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 18/131). 

 
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. 
 
19. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

dot. wyraŜenia zgody na odsprzedanie Szpitalowi Powiatowemu  
w Gryfinie Sp. z o.o. leków stanowiących własność likwidowanego 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 19/131). 

 
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 w Li kwidacji  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na odsprzedanie Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie Sp. z o.o. leków, stanowiących własność 
likwidowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie za 20% ich 
nominalnej wartości tj. za 2 675,96 złotych. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s zawarcia 
porozumienia dot. nieodpłatnego udostępnienia części 
magazynowych pomieszczeń w zamian za wykonywanie prac 
porządkowych na terenie DPS w Dębcach prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Pod Dębami” (druk nr 20/131). 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zawarcie  porozumienia przez Dom Pomocy 
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Społecznej w Dębcach dot. nieodpłatnego udostępnienia części 
pomieszczeń magazynowych DPS w zamian za wykonywanie prac 
porządkowych na terenie Domu w Dębcach prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Pod Dębami”. 

 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. sprzedaŜy części nieruchomości 
oznaczonej nr działki 87 połoŜonej w obrębie 3, miasta Chojna, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  (druk nr 21/131). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
postanowił, Ŝe rozpatrzy go w późniejszym terminie po jego 
uzupełnieniu przez Naczelnika Wydziału „ZD” o następujące 
informacje:  

• jakie są parametry drogi stanowiącej działkę Nr 87  
(ul. Dworcowa w Chojnie), 

• jaka jest szerokość drogi utwardzonej asfaltowej,  
• jaka jest szerokość pasa zieleni,  
• jaka jest rola znajdującego się tam rowu, czy jest to rów 

odwadniający, 
• czy wnioskodawca uiszcza opłatę za zajęcie pasa drogowego.  

  
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s odstąpienia 
od organizowania kolejnych przetargów na sprzedaŜ nieruchomości 
oznaczonej nr działki 247/8, połoŜonej w Daleszewie stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 22/131). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
postanowił odstąpić od organizowania kolejnych przetargów na 
sprzedaŜ nieruchomości oznaczonej nr działki 247/8, połoŜonej  
w Daleszewie stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oraz 
wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem  
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. 

 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierŜawienia 

w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia 
wysokości czynszu na dzierŜawę pomieszczeń biurowych  i lokalu 
uŜytkowego stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 23/131). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wydzierŜawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia 
wysokości czynszu na dzierŜawę pomieszczeń biurowych  i lokalu uŜytkowego stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wydzierŜawienia 
w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości 
czynszu na dzierŜawę pomieszczeń biurowych  i lokalu uŜytkowego 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wydzierŜawienie  
2 pomieszczeń biurowych dla Centrum Szkoleniowego SALOMON na 
okres do 3 lat oraz na nieodpłatne umieszczenie banera 
informacyjnego dot. działalności w/w biura.  
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do 
wystąpienia do Przewodniczącego Stowarzyszenia Dolnoodrzańskiej 
Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich z zapytaniem czy 
Stowarzyszenie byłoby zainteresowane korzystaniem z pomieszczeń 
znajdujących się w budynku przy ulicy Dworcowej w Chojnie. 
 
24. Wniosek Inspektora – Koordynatora Zdrowia w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
dot. wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie majątku ruchomego na 
rzecz Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie 
(druk nr 24/131). 

 
 Na wniosek Inspektora – Koordynatora Zdrowia w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wydzierŜawienie za kwotę 
2 400,00 zł brutto rocznie majątku ruchomego po zlikwidowanym 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie na 
rzecz Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie  
i podpisał umowę dzierŜawy w tym zakresie. 
 
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 25/131). 
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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 Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
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 Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
26. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa dot. zapoznania się z projektem Planu 
Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim 
(druk nr 36/131). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sylwia Łogin.   

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zarząd zapoznał się z aktualną 
wersją projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego i nie wniósł uwag do jego treści. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sylwia Łogin.   

 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania zlecenia na utrzymanie czystości ulic powiatowych 
na terenie miast: Mieszkowice i Cedynia (druk nr 31/131). 

 

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

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie zlecenia dla firmy 
Usługi Warsztatowe z Morynia na utrzymanie czystości ulic 
powiatowych na terenie miast Mieszkowice i Cedynia w okresie  
od 11 maja do 15 czerwca 2009 r. za kwotę 5 700,00 zł brutto.  
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28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia  
w/s współfinansowania budowy chodnika na drodze powiatowej  
Nr 1386Z w m. Piasek (druk nr 32/131). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  
z Gminą Cedynia w sprawie współfinansowania budowy chodnika na 
drodze powiatowej Nr 1386Z w m. Piasek. Powiat przekaŜe na  
w/w zadanie środki finansowe z budŜetu oraz z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w łącznej 
wysokości 187 496,16 zł brutto.  
 
29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Banie  
w/s współfinansowania remontu chodników na drogach 
powiatowych na terenie Gminy Banie w 2009 r. (druk nr 33/131). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
po wprowadzeniu poprawek Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie porozumienia z Gminą Banie w sprawie współfinansowania 
remontu chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Banie 
w 2009 r. Powiat przekaŜe na realizację w/w zadań środki finansowe  
stanowiące 50% wartości całości inwestycji w wysokości 71 400,00 zł 
brutto.  
 
30. 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 34/131). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
po wprowadzeniu poprawek Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie 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 za kwotę  
w wysokości 28 738,30 zł brutto.  
 
31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
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c) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy ulic powiatowych 
Jagiellońskiej, Słowiańskiej i śółkiewskiego w Chojnie  
o łącznej długości 1.960 m” (druk nr 35/131). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zobowiązał go do ogłoszenia 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania  pn. „Opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy ulic powiatowych 
Jagiellońskiej, Słowiańskiej i śółkiewskiego w Chojnie o łącznej 
długości 1.960 m”. 
 

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

 
32. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
  
1. Protokół Nr 130/III/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 r., został przyjęty jednogłośnie  

(5 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  
2. Zarząd zapoznał się z pismem Przewodniczącego Konwentu Starostów Powiatów 

Województwa Zachodniopomorskiego zawierającym stanowisko Konwentu 
Starostów wypracowane na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2009 r. dot. wsparcia 
finansowego Samorządu Powiatu Kamieńskiego oraz Miasta i Gminy Kamień 
Pomorski w obliczu tragedii, jaka dotknęła jego mieszkańców.  

3. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informujące,  
iŜ jednostki samorządu terytorialnego w trybie przepisów art. 167 i art. 175 ustawy  
z dnia 30 czerwca o finansach publicznych mogą udzielić Gminie Kamień Pomorski 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej  przeznaczonej dla poszkodowanych 
w poŜarze, określonej w drodze uchwały przez organ stanowiący jednostki 
przekazującej dotację. W związku z powyŜszym Zarząd zobowiązał Skarbnika 
Powiatu do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej 
sprawie. 

 
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 …………………………….. 


