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Protokół nr 82/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 4 czerwca w godz. od 800 do 1130 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 – Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty bez zmian. 
3. Protokół Nr 81/III/2008 z dnia 29 maja został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  

0 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Wicestarosta - Jerzy Miler. 
 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja 
jednostki powiatowej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie – etap-I docieplenie przegród zewnętrznych” (druk  
nr 1/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził  
protokół unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia  
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie – etap-I docieplenie przegród 
zewnętrznych”. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej – Zespół 
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Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Chojnie- etap I 
docieplenie przegród zewnętrznych” (druk nr 2/82). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.„Termomodernizacja 
jednostki powiatowej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie – etap-I docieplenie przegród zewnętrznych”. 

 
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.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie – etap-I docieplenie przegród zewnętrznych” 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. „Termomodernizacja jednostki 
powiatowej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie – 
etap-I docieplenie przegród zewnętrznych”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
3. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 

zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW 
w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania pn.: „Nasza ziemia – nasz dom” 
realizowanego przez DPS w Nowym Czarnowie (druk nr 3/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania pn.: „Nasza 
ziemia – nasz dom” realizowanego przez DPS w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
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Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.  
– dot. zadania pn.: „Nasza ziemia – nasz dom” realizowanego przez 
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
4. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 

zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW 
w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania pn.: „Badanie jakości stanu 
środowiska w otoczeniu szkoły” realizowanego przez ZSP Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 4/82). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania pn.: „Badanie 
jakości stanu środowiska w otoczeniu szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.  
– dot. zadania pn.: „Badanie jakości stanu środowiska w otoczeniu 
szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 
w Gryfinie. 
 
5. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 

zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW 
w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania pn.: „Królestwo zielonej 
polany” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 5/82). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania  
pn.: „Królestwo zielonej polany” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.  
– dot. zadania pn.: „Królestwo zielonej polany” realizowanego przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
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6. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 
zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków PFOŚ i GW 
w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania pn.: „Ekologia blisko nas” 
realizowanego przez Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju (druk  
nr 6/82). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. – dot. zadania pn.: „Ekologia 
blisko nas” realizowanego przez Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania  
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.  
– dot. zadania pn.: „Ekologia blisko nas” realizowanego przez Dom 
Dziecka w Trzcińsku Zdroju. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Przewodniczącej Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło 
w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian do umowy dotacji  
Nr 5/OŚ/3052/08 z dnia 25.04.2008 r. (druk nr 7/82). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał aneks  
do umowy dotacji Nr 5/OŚ/3052/08 z dnia 25.04.2008 r., dot. realizacji 
zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii 
Zajęciowej – w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej” 
zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie.  
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska oraz Członek Zarządu 

 -  Jan Podleśny.   
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu w złotych dla pracowników PUP w Gryfinie (druk nr 8/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy – Marian Mielczarek oraz Główna Księgowa Powiatowego Urzędu 
Pracy – Dorota Mościcka. 
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 Zarząd po przeprowadzonej dyskusji nad projektem uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie ustalił 
jednogłośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej 
kategorii zaszeregowania w wysokości 900,00 zł oraz wartość jednego 
punktu w wysokości 5,00 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu  
w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 

 
9. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dla Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych 
realizacją  projektu systemowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” 
w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (druk nr 9/82). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją  projektu systemowego 
„Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dla Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  
z realizacją  projektu systemowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu”  
w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 



 6

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy – Marian Mielczarek oraz Głowna Księgowa Powiatowego Urzędu Pracy  

– Dorota Mościcka. 
 
10. Informacja Skarbnika Powiatu dot. bilansu z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/82).  
 
 Zarząd przyjął bez uwag informację Skarbnika Powiatu 
dotyczącą bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 
rok.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji finansowej  
z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy  Gryfinie na dzień 31 
marca 2008 r. (druk nr 11/82). 

 
 Ze względu na nieobecność Likwidatora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie spowodowaną wyjazdem służbowym Zarząd 
postanowił, że wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zawierający informację 
finansową z działalności Szpitala Powiatowego w  Gryfinie na dzień  
31 marca 2008 r. omówi na kolejnym posiedzeniu. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wyrażenia 
zgody na zwiększenie przyznanej dotacji na wykonanie prac 
polegających na przebudowie pomieszczenia kaplicy w DPS  
w Moryniu (druk nr 12/82). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie nie wyraził zgody na zwiększenie przyznanej dotacji  
w kwocie 4 989,82 zł na wykonanie prac polegających na przebudowie 
pomieszczenia kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.  
 
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 13/82). 

 
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”? 
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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”. 
 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
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 …………………………….. 


