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Protokół nr 89/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 08 lipca 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 – 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 ze zmianami. Dodano druki: 
 -Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. złożenia wniosku – oferty o środki z budżetu państwa na 
konkurs „AZBEST” (druk nr 11/89). 
-Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zawarcia umowy 
zlecenia brokerskiego, której przedmiotem będzie wykonywanie przez 
zleceniobiorcę obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/89). 

3.  Protokół Nr 88/III/2008 z dnia 03 lipca został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn.: Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynki internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie 
na pomieszczenia administracyjno-biurowe (druk nr 1/89). 

 
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 rozpatrzył oferty  
na wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji  
pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynki 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno –
biurowe i jednogłośnie wybrał ofertę Biura Projektów i Nadzoru 
Budowlanego Mirosława Strugarka z Gryfina z oferowaną ceną  
w wysokości 32 330,00 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

2. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym 
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nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 59 o pow.  
0,2648 ha, położonej w obrębie Moryń 1  stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, w kwocie 342 000,00 zł. 
 Jednocześnie w związku z pismem znak: GGR.7232-10/08, 
Burmistrza Gminy Moryń, dot. chęci nabycia w/w nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej za  cenę ustaloną w IV przetargu  
tj. 342 000,00 zł, Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Moryń za powyższą kwotę.  
 
3. 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.: „Świadczenie 
usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia  
na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim” (druk  
nr 3/89). 

 

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

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
ponownie jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn.: „Świadczenie usługi 
polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – 
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w ramach modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych  
w powiecie gryfińskim”. 

 
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.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim” 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.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince 
pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim”. 
  
4. 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.: „Przebudowa 
drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo, 
gm. Widuchowa o długości odcinka 1.310 m poprzez 
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy 
użyciu emulsji asfaltowej i grysu” (druk nr 4/89). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
SIWZ na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól 
miejscowości Żelechowo, gm. Widuchowa o długości odcinka 1.310 m 
poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy 
użyciu emulsji asfaltowej i grysu”. 

 
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.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Żelechowo, 
gm. Widuchowa o długości odcinka 1.310 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd 
do pól miejscowości Żelechowo, gm. Widuchowa o długości odcinka 
1.310 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu”. 
 
5. 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.: „Przebudowa 
drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Goszków, gm. 
Mieszkowice długości odcinka 1.480 m poprzez podwójne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji 
asfaltowej i grysu ” (druk nr 5/89). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
SIWZ na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól 
miejscowości Goszków, gm. Mieszkowice o długości odcinka 1.480 m 
poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy 
użyciu emulsji asfaltowej i grysu ”. 

 
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.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości Goszków,  
gm. Mieszkowice o długości odcinka 1.480 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu ” 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.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd 
do pól miejscowości Goszków, gm. Mieszkowice o długości odcinka 
1.480 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor – Maria Ilińczyk. 
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6. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s umorzenia należności  
z tytułu opłat za wyżywienie jednego z wychowanków Ośrodka 
(druk nr 6/89). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego postanowił, że rozpatrzy go na 
kolejnym posiedzeniu po otrzymaniu informacji uzupełniających  
dot. podjętych działań w celu ściągnięcia zaległych należności  
za wyżywienie jednego z wychowanków Ośrodka.  
 
7. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

finansowego wydatków jednostki na 2008 r. (druk nr 7/89). 
 
 Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie rozpatrzył go pozytywnie wyrażając zgodę 
na zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 
679 100,00 zł w związku z realizacja projektu konkursowego Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki „Kobieta potrafi – szansa na 
samorealizację”.  
 
8. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu 

powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok (druk nr 8/89). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
 
9. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk  
nr 9/89). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 
2008/2009 dodatkowego oddziału w ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 10/89). 

 

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

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki rozpatrzył go pozytywnie 
wyrażając zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Gryfinie  na utworzenie w roku szkolnym 2008/2009 
dodatkowego oddziału w placówce. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. złożenia wniosku – oferty o środki z budżetu 
państwa na konkurs „AZBEST” (druk nr 11/89). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa rozpatrzył go pozytywnie  
wyrażając zgodę na złożenie wniosku – oferty o środki z budżetu 
państwa w ramach konkursu „AZBEST” na zadanie „Działalność 
informacyjno – edukacyjna skierowana do społeczności lokalnej 
dotycząca szkodliwości azbestu i obowiązków związanych  
z koniecznością jego usuwania.  

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s zawarcia umowy zlecenia brokerskiego, której przedmiotem 
będzie wykonywanie przez zleceniobiorcę obsługi brokerskiej  
w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 12/89). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji większością głosów wyraził zgodę na zawarcie 
umowy zlecenia brokerskiego, której przedmiotem będzie 
wykonywanie przez zleceniobiorcę obsługi brokerskiej w zakresie 
interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego z firmą „Nord-
Partner” Sp. z o.o. ze Szczecina. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 
 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

13. 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 …………………………….. 


