
 1

Protokół nr 92/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 30 lipca w godz. od 800 do 910 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 Jerzy 
Miler. 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 Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie sposobu finansowania przebudowy 
chodnika o powierzchni ok. 400 m2 wraz ze zjazdami w miejscowości Dołgie 
gm. Gryfino. Chodnik położony jest w pasie drogowym DP Nr 1356Z Gryfino – 
Linie (druk nr 10/92). 
-    Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody 
na zmianę terminu zakończenia realizacji umowy Nr ZD 16/2008 z dnia 16 lipca 
2008 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1409Z  
w miejscowości Witnica o pow. 380 m2, przez firmę MALDROBUD  
z Myśliborza (druk nr 11/92). 

3. Protokół Nr 91/III/2008 z dnia 22 lipca został przyjęty większością głosów  
(3 - za, 1 – wstrzymał się, 0 - przeciw).  

 
 
 

1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania porozumienia 
na dofinansowanie programu z zakresu opieki nad dzieckiem  
i rodziną (druk nr 1/92). 

 
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia Nr 21/16/2008 
zawartego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego 
dofinansowania programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.  
W ramach niniejszego porozumienia Powiat otrzyma środki finansowe 
w formie dotacji celowej w wysokości 160.000,00 zł. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wszczęcia procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na modernizację obiektu SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”. 
(druk nr 2/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził wartość 
szacunkową, SIWZ na zadanie pn.: Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego na modernizację obiektu SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”  
i podpisał ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego  
na w/w zadanie. 
 
3. 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.: „Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonywanych 
zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji  
i oznaczenia pojazdów” (druk nr 3/92). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych 
wszystkich rodzajów wykonywanych zgodnie z Załącznikiem nr 8  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia 
pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą  
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do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych 
zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”. 
  
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Inspektora 
Nadzoru Inspektorskiego do inwestycji pn.: „Termomodernizacja 
budynku internatu – ZSP Nr 2 w Chojnie – etap I docieplenie 
przegród zewnętrznych” – budynek internatu (druk nr 4/92). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego akceptując ofertę Pana Mirosława 
Strugarka Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  
na inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku internatu –  
ZSP Nr 2 w Chojnie – etap I docieplenie przegród zewnętrznych” – 
budynek internatu z oferowaną ceną w wysokości 7.320,00 zł brutto  
i podpisał umowę z w/w wykonawcą.  
 

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zwiększenia wartości zlecenia  
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, 
związanego z opróżnieniem pomieszczeń internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/92). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wyrażając 
jednogłośnie zgodę na zwiększenie wartości zlecenia dla PUK Sp. z o.o. 
w Gryfinie, związanego z opróżnieniem pomieszczeń internatu ZSP  
Nr 2 w Gryfinie z planowanej kwoty 1.500,00 zł do 2.404,62 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w/s zwiększenia 

wynagrodzeń osobowych  pracowników (druk nr 6/92). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie 
wyrażając jednogłośnie zgodę na zwiększenie wydatków w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80123 – Licea profilowane, § 4010 – 
Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 20.000,00 zł,  
przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków  



 4

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, § 4010 – Wynagrodzenia 
osobowe pracowników. 
 
7. 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 7/92). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 – 4 osoby, 
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. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok (druk nr 8/92). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie  
na nieruchomości oznaczonej numerem działki 258, położonej  
w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 16 (druk  
nr 9/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego podejmując 
jednogłośnie decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu ZSP Nr 1  
w Gryfinie na nieruchomości oznaczonej numerem działki 258, 
położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 16. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Członek Zarządu Jerzy Miler ogłosił przerwę , która trwała od godz. 845 do godz. 855. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie sposobu 
finansowania przebudowy chodnika o powierzchni ok. 400 m2 wraz 
ze zjazdami w miejscowości Dołgie gm. Gryfino. Chodnik położony 
jest w pasie drogowym DP Nr 1356Z Gryfino – Linie (druk  
nr 10/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami wyrażając jednogłośnie zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie sposobu finansowania 
przebudowy chodnika o powierzchni ok. 400 m2 wraz ze zjazdami  
w miejscowości Dołgie gm. Gryfino, a dotyczącego przekazania przez 
Gminę Gryfino dotacji w wysokości do 35.000,00 zł brutto. Chodnik 
położony jest w pasie drogowym DP Nr 1356Z Gryfino – Linie.  
Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo – Księgowy do przygotowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zmianę terminu zakończenia umowy Nr ZD 16/2008 z dnia 
16 lipca 2008 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1409Z w miejscowości Witnica o pow. 380 m2,  
przez firmę MALDROBUD z Myśliborza (druk nr 11/92). 

 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
wyraził jednogłośnie zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji 
umowy Nr ZD 16/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wykonania 
remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1409Z w miejscowości 
Witnica o pow. 380 m2, przez firmę MALDROBUD z Myśliborza  
do 30 sierpnia 2008 r. i podpisał aneks nr 1 w tym zakresie. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Kłobut____________________     

 
 

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 …………………………….. 


