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Protokół nr 145/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 30 lipca 2009 r. w godz. od 0800 do 1030 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 
się posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE   
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Wicestarosta 
Gryfiński Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz 
zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty: 
- Pismo do Kancelarii Radcy Prawnego dot. oceny roszczenia wobec Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 16/145), 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenie 
zgody na ułoŜenie kabla energetycznego w pasie drogi powiatowej  
ul. Jagiellońskiej w Chojnie dla potrzeb pawilonu handlowego „Biedronka” 
(druk nr 17/145), 
- Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji  
o wyraŜenie zgody na zawarcie aneksu do umowy z dn. 06.05.2008 r. zawartej 
pomiędzy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Sp. z o.o. na przedłuŜenie obowiązywania do 31.12.2016 r. (druk  
nr 18/145). 

3. Protokół Nr 144/III/2009 z 22 lipca 2009 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
1. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały  

Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r.  
w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie (druk nr 1/145). 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. 
w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej 
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StraŜy PoŜarnej w Gryfinie w sprawie dofinansowania zakupu 
skokochronu oraz wniosku Stowarzyszenia „Pod Dębami”  
w Dębcach – DPS Dębce w sprawie pomocy finansowej na remont  
i modernizację obiektów i urządzeń DPS-u  (druk nr 2/145). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa dot. zakupu skokochronu dla Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie oraz pomocy finansowej na 
remont i modernizację obiektów i urządzeń DPS-u, Zarząd 
jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie. Według przepisów 
ze środków Funduszu nie moŜna zakupić wnioskowanego 
skokochronu. Jednocześnie Zarząd wskazał PPSP moŜliwość ubiegania 
się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.  

Natomiast Stowarzyszenie „Pod Dębami” naleŜy poinformować  
o konieczności opisania działań w zakresie zgodnym z celami 
wydatkowania, określonymi zarówno w „Zasadach i trybie 
przyznawania środków z PFOŚiGW” i ustawie Prawo ochrony 
środowiska, przewidziane do realizacji w 2010 r. i złoŜenia wniosku  
do 30 września br.   
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia firmie Mazowieckie Biuro Projektów 
„MAPRO” Sp. z o.o. wykonania dokumentacji hali sportowej  
w ZSP nr 1 w Chojnie (druk nr 3/145). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie zlecenia na zakup „projektu gotowego” hali sportowej do 
adaptacji dla ZSP nr 1 w Chojnie (w wersji 1a z krótszym łącznikiem) 
firmie Mazowieckie Biuro Projektów „MAPRO” Sp. z o.o. z Płocka  
w wysokości 25 620,00 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AM.3421-07/09. 
 
4. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s dokonania zmian w harmonogramie 
realizacji wydatków budŜetowych WPO-W w Chojnie na 2009 r. 
(druk nr 4/145). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków 
budŜetowych w WPO-W w Chojnie na rok 2009: zwiększenie planu 
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wydatków w lipcu w wielkości 12 000,00 zł i zmniejszenie planu 
wydatków w miesiącach od sierpnia do listopada o 3000 zł kaŜdego 
miesiąca. 
 
5. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
budŜetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 5/145).  

 
Na wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonania zmian  
w planie finansowym wydatków budŜetowych Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie na 2009 r.: 
zwiększenie planu wydatków w § 4020 w wysokości 2 400,00 zł  
i zmniejszenie planu wydatków w § 4010 w wysokości 2 400,00 zł. 
 
6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmian  

w harmonogramie wydatków budŜetowych ZSP Nr 1 w Chojnie 
(druk nr 6/145).  

 
Na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w harmonogramie wydatków 
budŜetowych w ZSP Nr 1 w Chojnie na rok 2009: zwiększenie transzy 
w lipcu 2009 r. w wielkości 10 000,00 zł i zmniejszenie transzy  
w październiku 2009 r. o 10 000,00 zł. 
 
7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s dokonania zmian  

w planie finansowym ZSP Nr 1 w Chojnie na 2009 r. (druk  
nr 7/145). 

 
Na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków 
budŜetowych ZSP Nr 1 w Chojnie na 2009 r.: zwiększenie planu 
wydatków w dziale 801, rozdziale 80195, § 4307 w wysokości 34 075,00 
zł i zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80130, § 4270 
w wysokości 34 075,00 zł. 
 
8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmian  

w harmonogramie wydatków budŜetowych ZSP Nr 1 w Chojnie 
(druk nr 8/145). 

 
Na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie wydatków 
budŜetowych w ZSP Nr 1 w Chojnie na rok 2009: zwiększenie transzy 
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w lipcu 2009 r. w wielkości 34 075,00 zł i zmniejszenie transzy  
we wrześniu 2009 r. o 34 075,00 zł. 
 
9. 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 9/145).  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: 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?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok (uchwała nr 639/2009). 
 
10. 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 10/145).  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: 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?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął 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 (uchwała nr 640/2009). 
 
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  

za I półrocze 2009 r. (druk nr 11/145). 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z dokonanych 
umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2009 r. i postanowił 
skierować je na obrady Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

O godz. 9.00 Prowadzący obrady Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler 
ogłosił 10 minut przerwy. 

 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyraŜenia zgody na zmianę terminu zakończenia robót objętych 
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umową Nr ZD 19/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie budowy  
18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. 9 Maja  
w Gryfinie (druk nr 12/145). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu na 
zmianę terminu zakończenia robót objętych umową Nr ZD 19/2009 
zawartą z Panem Markiem Andrychem Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe „AB” z Gryfina, z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie 
budowy 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy  
ul. 9 Maja w Gryfinie, w związku z brakiem umowy na likwidację 
kolizji linii energetycznych pomiędzy Powiatem (inwestorem)  
a ENEA S.A. 
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyraŜenia zgody na podpisanie aneksu w sprawie zmiany 
terminu przekazania przez Gminę Trzcińsko-Zdrój, dotacji na 
współfinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko-Zdrój – Warnice na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Warnice 
(druk nr 13/145). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu  
w sprawie zmiany terminu przekazania przez Gminę Trzcińsko-Zdrój 
dotacji na współfinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice na odcinku Trzcińsko-Zdrój – 
Warnice, tj. do 31 sierpnia 2009 r. 
 
14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
w/s zlecenia wykonania robót odwadniających drogę powiatową  
Nr 1384Z w miejscowości Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój, 
finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. 
zatwierdzonych uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego  
Nr XXXII/300/2009 z dnia 02.07.2009 r. (druk nr 14/145). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie zlecenia  
Firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska  
(gm. Moryń) na wykonanie robót odwadniających drogę powiatową  
Nr 1384Z w miejscowości Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój w kwocie 
9 716,08 zł brutto, finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. 
zatwierdzonych uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego  
Nr XXXII/300/2009 z dnia 02.07.2009 r. 
 
15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a ENEA 
Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin na określenie 
praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem 
przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej 
koliduj ącej z budowanym przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie na dz. Nr 25/5 obr. 4 parkingiem na samochody osobowe 
(druk nr 15/145).  

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział 
Dystrybucji Szczecin na określenie praw i obowiązków stron 
związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej koliduj ącej z budowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie na dz. Nr 25/5 obr. 4 parkingiem  
na samochody osobowe. 
 
16. Pismo do Kancelarii Radcy Prawnego dot. oceny roszczenia wobec 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 16/145).  
 

Po zbadaniu sprawy związanej z wypadkiem Pana  
K. Dutkiewicza Zarząd ocenia roszczenia zawarte w piśmie z dnia 15 
lipca 2009 r. oraz twierdzenie zawarte w w/w piśmie przesądzające 
winę Powiatu Gryfińskiego – jako niezasługujące na uwzględnienie  
i informuje Kancelari ę Radcy Prawnego, iŜ w przypadku 
podtrzymywania roszczeń sprawa powinna być rozstrzygnięta  
w postępowaniu przed Sądem.  
 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyraŜenie zgody na ułoŜenie kabla energetycznego w pasie 
drogi powiatowej ul. Jagiellońskiej w Chojnie dla potrzeb pawilonu 
handlowego „Biedronka” (druk nr 17/145).  

 
Po przeanalizowaniu wniosku Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę Spółce 
Akcyjnej DATOR Development na ułoŜenie kabla energetycznego  
w pasie drogi powiatowej ul. Jagiellońskiej w Chojnie dla potrzeb 
pawilonu handlowego „Biedronka” na poniŜszych warunkach:  
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- w ul. Jagiellońskiej zezwala się na ułoŜenie kabla metodą wykopu 
otwartego, pod warunkiem rozebrania i odtworzenia chodnika na całej 
szerokości i długości na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku od 
ul. Ogrodowej do dz. Nr 365/6 obr. 7 m. Chojna (droga gminna) 
zgodnie z załącznikiem, 
- w ul. Ogrodowej zezwolić na ułoŜenie kabla metodą „przewiertu 
sterowanego” w rurze osłonowej, bez naruszania konstrukcji 
elementów drogi.  
 
18. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji o wyra Ŝenie zgody na zawarcie aneksu do umowy  
z dn. 06.05.2008 r. zawartej pomiędzy SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie a Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.  
na przedłuŜenie obowiązywania do 31.12.2016 r. (druk nr 18/145). 

 
Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

w Likwidacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
do umowy z dn. 6.05.2008 r. zawartej pomiędzy SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie a Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., której 
przedmiotem jest dzierŜawa nieruchomości zabudowanej połoŜonej 
przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie oraz sprzętu medycznego  
i wyposaŜenia szpitala, na przedłuŜenie obowiązywania  
do 31.12.2016 r.  
 
19. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie wniosku  
do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o przyznanie nagrody zespołowej 
w zakresie pomocy społecznej z okazji zbliŜającego się Dnia Pracownika 
Socjalnego dla jednostki PCPR w Gryfinie. 

 
 

Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ____________________     
 

 
 

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 …………………………….. 


