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Protokół nr 189/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 13 maja 2010 r. w godz. od 800 do 1000 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 zmieniony, dodano druk: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
 w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
 na 2010r. – Wydziału EK (druk nr 13a/189). 

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

3. Protokół Nr 188/III/2010 z dnia 6 maja 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 1/189). 
 
Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym 
zwiększa się transzę przekazywaną w maju o 37 999,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę samą kwotę transzy grudniowej.  
Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przekazania środków 
na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 2/189). 

 
 Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie  
z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki  
o kwotę 21 969,05zł w związku z otrzymaniem umowy finansowej  
dot. realizacji projektu „JAJO- Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki. 
PowyŜsze zmiany zostaną zawarte w projekcie uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
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3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 3/189). 

 
 Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, w związku z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej w rozdziale 80195- Pozostała działalność plan 
wydatków jednostki w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 
80102- Szkoły podstawowe specjalne o 11 037,02 zł i rozdziale 80111- 
Gimnazja specjalne o 6 306,83 zł z przeznaczeniem na nagrody 
jubileuszowe dla pracowników.  
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Marek Hipsz. 

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany harmonogramu wydatków budŜetowych jednostki na 
2010r. (druk nr 4/189). 

 
Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w maju o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz 
od września do listopada po 5 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku 
z koniecznością przekazania środków na rachunek Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie  w/s zmiany harmonogramu wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010r. (druk nr 5/189). 

 
Na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu – Marek Hipsz. 

 
Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie  
z którym zwiększa się transzę w maju o 25 000,00 zł, kosztem 
niewykorzystanej transzy marcowej w kwocie 3 000,00 zł  
i zmniejszeniem transzy przekazywanej w sierpniu o 22 000,00 zł  
z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tytułu zakupu oleju 
opałowego.  
 
6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie  w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki  
na 2010r. (druk nr 6/189). 
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 Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie                   
z którym dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki 
polegających na przesunięciu łącznej kwoty 11 720,00 zł w związku  
z koniecznością opłacenia składek na Fundusz Emerytur 
Pomostowych.  
 
7. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na zwrot wydatków 
z tytułu zawartych porozumień między jednostkami w obrębie 
budŜetu powiatu w ramach realizacji zadań własnych (druk  
nr 7/189). 

 
  Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu oraz po dyskusji 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie  
jednogłośnie nie wyraŜając zgody na zwrot wydatków z tytułu 
zawartych porozumień między jednostkami w obrębie budŜetu 
powiatu w ramach realizacji zadań własnych. PowyŜsza decyzja 
wynika z zapisu § 5 Uchwały Nr 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 18.02.2010r., który mówi o tym, iŜ dochody uzyskane z najmu 
lokali nie mogą być przeznaczone na refundacje wydatków. Zgodnie  
z przepisami stanowią dochody, które jednostka budŜetowa 
zobowiązana jest odprowadzić na rachunek budŜetu powiatu.  
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Marek Hipsz. 

 
8. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków  
budŜetowych jednostki na 2010r. (druk nr 8/189). 

 
 Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu oraz po dyskusji 
Zarząd w części pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
jednogłośnie wyraŜając zgodę na zmianę w planie wydatków 
polegających na przesunięciu kwoty 33 000,00 zł z przeznaczeniem na 
opłatę za media. Środki finansowe pochodzą z § 4040 – Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne (3 000,00 zł) i § 4110– Składki na ubezpieczenia 
społeczne (30 000,00 zł). Jednocześnie Zarząd zobowiązał Kierownika 
oraz Głównego Księgowego jednostki do zweryfikowania danych 
księgowych na podstawie których sporządzono sprawozdania 
budŜetowe.  Ewentualne złoŜenie kolejnego wniosku uzaleŜnione jest 
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od dokonania szczegółowej analizy na podstawie zweryfikowanych  
i ewentualnie skorygowanych danych finansowych jednostki.    
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r. – Wydziału 
GN (druk nr 9/189). 

 
 Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111- Szpitale 
ogólne, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o 209,00 zł, § 4120- 
Składki na Fundusz Pracy o 34,00 zł i § 4170- Wynagrodzenia 
bezosobowe o 1 380,00 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków 
jednostki w tym samym dziale i rozdziale, § 4160- Pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych  
i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 
publicznych o 1 623,00 zł. Zmiany spowodowane są zabezpieczeniem 
środków na sfinansowanie umowy z wykonawcą Memorandum 
Informacyjnego. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 10/189). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały 
Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego 
na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 762/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
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Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego 
(druk nr 11/189). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
naleŜności pienięŜnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego 
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego 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 szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub 
jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu 
uprawnionego. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na przekazanie zbędnego składnika 
majątku ruchomego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie (druk nr 12/189). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił, iŜ decyzję w sprawie wniosku 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
dotyczącą wyraŜenia zgody na przekazanie zbędnych składników 
majątku ruchomego (łóŜek) dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie podejmie na kolejnym 
posiedzeniu, po otrzymaniu opinii Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego w tym zakresie. 
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13. 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 13/189). 

 

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

 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania 
wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gryfi ńskiego”. 
 
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 –  2 osoby, 
Przeciw - 1 osoba, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 763/2010 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2010r. – Wydziału EK (druk  
nr 13a/189). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z kt órym zwiększa się 
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750- 
Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego, § 2820- Dotacja celowa z budŜetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom  
o 4 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków jednostki  
w dziale 926- Kultura fizyczna i sport , rozdziale 92695- Pozostała 
działalność, § 2820- Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o tę samą kwotę.  

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   
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15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w/s powierzenia i sposobu 
finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Moryń (druk nr 14/189). 

 
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 Porozumienia z Gminą 
Moryń w sprawie powierzenia i sposobu finansowania zadań zarządcy 
dróg powiatowych na terenie miasta Moryń w okresie od 1 kwietnia  
do 31 grudnia 2010r. Powiat przekaŜe na ten cel środki w wysokości 
33 000,00 zł, w tym kwotę 3 000,00 zł na remont uszkodzonych 
odcinków chodnika przy ul. Szerokiej w Moryniu. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Firmą Usługowo-Handlową „ELWI”  
z Gryfina na koszenie terenów zielonych wchodzących w ciąg dróg 
powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 15/189). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 15/ZD/2010  
z Firmą Usługowo-Handlową „ELWI” z Gryfina na koszenie terenów 
zielonych wchodzących w ciąg dróg powiatowych na terenie miasta 
Gryfino za kwotę w wysokości 35 700,00 zł brutto. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odtworzenie 
chodnika oraz zjazdów połoŜonych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1363Z Steklno - Widuchowa  
w miejscowości Marwice o powierzchni 580 m2” (druk  
nr 16/189). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami oraz po wprowadzeniu zmiany w nazwie zadania, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez 
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wprowadzenie ruchu okręŜnego na skrzyŜowaniu oraz odtworzenie 
chodnika i zjazdów połoŜonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1363Z 
Steklno - Widuchowa w miejscowości Marwice”. 

 
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.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,  poprzez wprowadzenie ruchu 
okręŜnego na skrzyŜowaniu oraz odtworzenie chodnika i zjazdów połoŜonych w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1363Z Steklno - Widuchowa w miejscowości Marwice” wraz z poprawką? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 764/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego,  poprzez wprowadzenie ruchu okręŜnego na 
skrzyŜowaniu oraz odtworzenie chodnika i zjazdów połoŜonych  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1363Z Steklno - Widuchowa  
w miejscowości Marwice”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-12/10 
 

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

 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozwiązania umowy dzierŜawy  
dot. nieruchomości oznaczonej nr 688, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, 
Gmina Banie (druk nr 17/189). 

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

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
dot. wniosku firmy „BC TRANS” z Krajnika – dzier Ŝawcy  
nieruchomości oznaczonej nr 688, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, Gmina 
Banie jednogłośnie zobowiązał go do uregulowania 50% zadłuŜenia  
z tytułu czynszu dzierŜawnego wraz z odsetkami w terminie do dnia  
31 maja 2010r., zaś pozostałej kwoty zadłuŜenia do dnia 30 czerwca 
2010r. Jednocześnie Zarząd postanowił, iŜ brak wpływu środków 
finansowych na konto bankowe wskazane w umowie dzierŜawy  
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w terminie do 31 maja 2010r. skutkować będzie natychmiastowym 
rozwiązaniem umowy dzierŜawy dla w/w nieruchomości.   
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z prognozą 
przychodów i kosztów Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
na 2010r. (druk nr 18/189). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił o przełoŜeniu na kolejne 
posiedzenie wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dotyczącego zapoznania 
się z prognozą przychodów i kosztów Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie Sp. z o.o. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie  (druk  
nr 19/189). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.   
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie  
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 rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją 
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. 

 
21. Wniosek  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji 
inwentaryzacyjnej II pietra budynku ZSP Nr 2 w Gryf inie  
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na potrzeby planowanego postępowania przetargowego (druk  
nr 20/189). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
 

Na wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie 
zamówienia na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej II pietra 
budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby planowanego postępowania 
przetargowego wybierając ofertę firmy Biuro Projektów i Nadzoru 
Budowlanego Mirosław Strugarek z Gryfina z oferowaną ceną  
w wysokości 1 464,00 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
22. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 189/III/2010. 
 
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 …………………………….. 


