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Protokół nr 40/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 27 lipca 2007 r. w godz. od 800 do 1330 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
  
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu  
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (lista obecności– zał. nr 1). 

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zapytań złożonych przez banki w związku  
z ogłoszonym przetargiem na zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego 
(druk nr 13a/40). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu  
z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w trybie aukcji ustnej na sprzedaż majątku 
ruchomego po zlikwidowanej jednostce pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk  
nr 20/40). 
3. Protokół Nr 39/III/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. został przyjęty większością głosów (3 - 

za, 2 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 (druk 
nr 1/40).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod 
Siekierek w Chojnie przy ul. Dworcowej 3?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie przy ul. Dworcowej 3. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się  
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 2/40). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
 
3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  
w skład SOSW im. Mieszka I w Chojnie (druk nr 3/40).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  
do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę  
pn. "Audyt zewnętrzny projektów stypendialnych" (druk nr 4/40).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Audyt zewnętrzny projektów 
stypendialnych”, oraz wybrał ofertę nr 1 firmy Biuro Ekspertyz  
i Doradztwa Finansowo Księgowego „Fin-Ekspert” Sp. z o.o. z Koszalina  
z oferowaną ceną 7 320,00 złotych brutto.  
 
5.  Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. wyboru wykonawcy na roboty budowlane polegające  
na "Remoncie pomieszczeń budynku internatu - I piętro, w ZSP Nr 2  
w Chojnie (druk nr 5/40).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
wybór wykonawcy tj. firmę Zakład Ogólnobudowlany Marian Kopaniecki 
z siedzibą w Dębnie Lubuskim na roboty budowlane polegające na 
"Remoncie pomieszczeń budynku internatu - I piętro, w ZSP Nr 2  
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w Chojnie za kwotę 44 818,04 złotych brutto. Jednocześnie Zarząd 
postanowił przesunąć z rezerwy ogólnej kwotę 10 000 złotych na realizację 
w/w zadania.  
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. "Docieplenie przegród zewnętrznych budynku 
szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej 
ZSP Nr 2 w Gryfinie” oraz wybór najkorzystniejszej oferty (druk  
nr 6/40).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Docieplenie 
przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - 
termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 w Gryfinie”. Zarząd na 
realizację I części zamówienia wybrał ofertę firmy Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe AB Marek Andrych z Gryfina z oferowaną ceną 507 146,47 
złotych brutto, natomiast na II część zamówienia wybrał ofertę firmy 
ROW-BUD z Gryfina z oferowaną ceną 21 487,26 złotych brutto. Zarząd 
postanowił zwiększyć środki na realizację w/w zadania o kwotę 20 000 
złotych. Powyższa kwota zostanie zabezpieczona z PFOŚ i GW.  
  Jednocześnie Zarząd zlecił Naczelnikowi  Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych określenie kosztów wykonania studium 
wykonalności na docieplenie budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie wraz z audytem 
energetycznym oraz ustalenie wraz z Naczelnikiem Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa możliwości finansowania audytu  
z PFOŚ i GW.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych ws. zatwierdzenia:  
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie 
odpowiedzialności i majątku trwałego Powiatu 
Gryfińskiego"(druk nr 7/40).  

Zarząd postanowił, że w/w wniosek rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu po uzupełnieniu przez Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych informacji w tym zakresie. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia dokumentacji, trybu i ogłoszenia  
o zamówieniu publicznym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego 
inwestycji pn.: Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły  
i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP  
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 8/40).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
dokumentację, tryb i treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wybór 
inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: Docieplenie przegród 
zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja 
jednostki powiatowej ZSP Nr 2 w Gryfinie. W/w ogłoszeni zostanie 
opublikowane w biuletynie informacji publicznej oraz umieszczone na 
tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego. 
 
9. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie zawierający dodatkowe 

informacje ws. zawarcia porozumienia między Miastem Zabrze  
a Powiatem Gryfińskim (dot. dzieci przebywających w rodzinie 
zastępczej druk nr 9/40).  

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
zawierającym dodatkowe informacje dot. zawarcia porozumienia między 
Miastem Zabrze a Powiatem Gryfińskim w sprawie zaległej spłaty 
należności za pobyt dwójki dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego 
znajdujących się w rodzinie zastępczej w Zabrzu. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 10/40).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
11. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie ws. wyrażenia zgody na 

zakwaterowanie w placówce na okres 9 dni studentów Wydziału Leśnego 
Akademii Rolniczej w Poznaniu (druk nr 11/40).  
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  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Binowie 
i wyraził zgodę na zakwaterowanie w placówce na okres 9 dni studentów 
Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu w dniach od 25.07.2007 
r. do 02.08.2007 r. Odpłatność za zakwaterowanie jednej osoby za dobę 
wyniesie 18 złotych. Powyższa kwota została wyliczona zgodnie z uchwałą 
Nr 594/2002 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek 
minimalnych dot. wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich 
części stanowiących  własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 

porozumienia z prywatnymi inwestorami ws. budowy chodnika na 
ulicach powiatowych w Gryfinie (druk nr 12/40).  

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i podpisał porozumienie z prywatnymi inwestorami odnośnie 
przeprowadzenia remontu nawierzchni chodników na ulicach 
powiatowych: Kościelnej (Nr1476Z), 1 Maja (Nr 1471Z), oraz T. Kościuszki 
(Nr 1477Z) w Gryfinie.  
 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przyjęcia sprawozdania z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2007 r. (druk nr 13/40). 
 
  Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2007 r. W/w sprawozdanie zostanie 
przedstawione Radzie Powiatu na najbliższej sesji.  
  Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania 
uchwały zawierającej zmiany w budżecie w związku z obniżeniem 
dochodów z tytułu dokonanych umorzeń oraz ulg I półrocze 2007 r. 
 
14. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zapytań złożonych przez banki  

w związku z ogłoszonym przetargiem na zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 13a/40). 

 
  Zarząd zapoznał się Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zapytań 
złożonych przez banki w związku z ogłoszonym przetargiem na zaciągnięcie 
kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i zaakceptował treść 
odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 
  
15. Pismo Prezesa NZOZ "INTERMED" z Nowogardu dot. zwrotu faktur 

za usługi porządkowe w pomieszczeniach dzierżawionych przez SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 14/40).  
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  Zarząd zapoznał się pismem Prezesa NZOZ "INTERMED"  
z Nowogardu dot. zwrotu faktur za usługi porządkowe w pomieszczeniach 
dzierżawionych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz 
odpowiedzią na to pismo przygotowaną przez Likwidatora SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZOZ w Gryfinie 
oraz Koordynatora ds. Służby Zdrowia do przygotowania specyfikacji na 
przeprowadzenie II przetargu pisemnego nieograniczonego na przejęcie  
i prowadzenie Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 
16. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. propozycji Pana  

B. Baranowskiego ws. zagospodarowania materiału kamiennego 
pokruszonego na zlecenie PZD w Gryfinie w ilości przekraczającej 
szacowaną (druk nr 15/40).  

 
Zarząd postanowił, że wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami  

dot. propozycji Pana B. Baranowskiego ws. zagospodarowania materiału 
kamiennego pokruszonego na zlecenie PZD w Gryfinie w ilości 
przekraczającej szacowaną rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu  
po uzupełnieniu przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
informacji w tym zakresie.  

 
17. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Chojna w sprawie rozłożenia na raty kary 
zapłaconej z tytułu wycinki drzewa (lipy) bez wymaganego zezwolenia 
(druk nr 16/40).  

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i po naniesieniu poprawek podpisał porozumienie z Gminą 
Chojna w sprawie rozłożenia na raty kary zapłaconej z tytułu wycinki 
drzewa - lipy bez wymaganego zezwolenia w kwocie 578 384,04 złotych.  
 
18. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami ws. przyjęcia i podpisania 

porozumienia z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Gryfinie 
ws. użyczenia mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 17/40). 

 
Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie rozpatrzenie wniosku 

Naczelnika Zarządzania Drogami ws. przyjęcia i podpisania porozumienia 
z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Gryfinie ws. użyczenia 
mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej  
pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.   
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19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr 193/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.07.2007 r.  
w sprawie powołania Zespołu do opracowania szczegółowego 
harmonogramu działań związanych z relokacją Domu Dziecka  
w Binowie wraz z określeniem zadań operacyjnych, zarządczych  
i kontrolno-nadzorczych (druk nr 18/40). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.07.2007 r. w sprawie powołania 
Zespołu do opracowania szczegółowego harmonogramu działań związanych z relokacją Domu Dziecka  
w Binowie wraz z określeniem zadań operacyjnych, zarządczych i kontrolno-nadzorczych?  
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 148/2007 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 193/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.07.2007 r.  
w sprawie powołania Zespołu do opracowania szczegółowego 
harmonogramu działań związanych z relokacją Domu Dziecka  
w Binowie wraz z określeniem zadań operacyjnych, zarządczych  
i kontrolno-nadzorczych. 
 
20.  Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

ws. ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego oraz 
obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Pani Edycie 
Daszkiewicz p.o. dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 19/40).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki postanowił przyznać Pani Edycie 
Daszkiewicz p.o. dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie dodatek funkcyjny  
w wysokości 900 złotych, dodatek motywacyjny w wysokości 15 % 
wynagrodzenia zasadniczego oraz postanowił obniżyć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych w/w dyrektorowi do 3 godzin. 
  
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia 

protokołu z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w trybie 
aukcji ustnej na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanej 
jednostce pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 20/40). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził protokół z przeprowadzenia 
przetargu nieograniczonego w trybie aukcji ustnej na sprzedaż majątku 
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ruchomego po zlikwidowanej jednostce pn. Powiatowy Zarząd Dróg  
w Gryfinie.  
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie opuścił Członek 
Zarządu Maciej Racinowski. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z notatką Naczelnika Wydziały Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych sporządzoną po spotkaniu przedstawicieli Starostwa Gryfińskiego i Gminy 
Gryfino ws. likwidacji pomieszczeń gospodarczych, które graniczą z budynkiem internatu 
podlegającego rozbiórce w SOSW w Chojnie. Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do 
wystąpienia do Radcy Prawnego o opinię dot. tego czy propozycja przedstawiona przez 
Gminę Chojna jest zgodna z prawem, czy Powiat Gryfiński może przyjąć zaoferowaną cenę 
oraz w jaki sposób określić wysokość ewentualnej zapłaty za w/w pomieszczenia 
gospodarcze.   
2. Zarząd zapoznał się z opinią Radcy Prawnego ws. realizacji procesu restrukturyzacji 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
3. Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. konkursu na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. pn. „Aktywizacja jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych” ogłoszonego przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty.  
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Gospodarki dot. sprawdzenia przyczyny 
niewykonania instalacji odgromowej na budynku internatu w ZSP nr 2 w Chojnie oraz 
niepodłączenia dwóch nowych kotłów zamontowanych w kuchni budynku jak również 
rozpatrzenie  możliwości przeprowadzenia w przyszłości w w/w jednostce remontu  
ze względu na jej zły stan techniczny i estetyczny. Zarząd zobowiązał Wydział Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych do przygotowania odpowiedzi w tym zakresie. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski     ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler                  ____________________ 
           Członek Zarządu          - Jan Podleśny            ____________________       
  Członek Zarządu            - Maciej Racinowski     ____________________ 

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 
 
  
 
 
 


