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Protokół nr 95/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 26 sierpnia w godz. od 1000 do 1530 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: 
 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
PFOŚ i GW na 2008 r. (druk nr 6a/95). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą Banie oraz z Wykonawcą 
robót firmą STRABAG Sp. z o.o. dot. wykonania nakładki asfaltowej na drodze 
powiatowej w m. Babinek (druk nr 21/95). 
 -Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 
porozumienia z Gminą Chojna w/s odtworzenia chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna w m. Grzybno (druk nr 22/95). 

3. Protokół Nr 94/III/2008 z dnia 18 sierpnia został przyjęty jednogłośnie (4 - za,  
0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski poinformował, że Zarząd 
w dniu dzisiejszym odbył wizytacje na dwóch inwestycjach prowadzonych 
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego tj. w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz w Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju. 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach na rok szkolny 2008/2009 (druk nr 1/95). 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Magdalena Pieczyńska.   
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach na rok szkolny 2008/2009 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach na rok szkolny 2008/2009. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia finansowego  
i podpisania niezbędnych dokumentów rozliczeniowych związanych 
z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 - 2007 w ramach 
umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą 
w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację 
projektu – „Hotel Europa” (druk nr 2/95). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia finansowego i podpisania niezbędnych 
dokumentów rozliczeniowych związanych z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 - 2007  
w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą w ramach Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu – „Hotel Europa” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia finansowego  
i podpisania niezbędnych dokumentów rozliczeniowych związanych  
z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 - 2007 w ramach 
umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą  
w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 
– „Hotel Europa”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich 
oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 
projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza 
na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 3/95). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza  
na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich 
oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 
projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza  
na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności  
i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
4. Wniosek Podinspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyjęcia protokołu z prac Komisji Konkursowej 
oraz rekomendacji pozytywnie rozpatrzonej oferty realizacji 
zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu (druk nr 4/95). 

 
Na wniosek Podinspektora Wydziału Edukacji Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z prac Komisji 
Konkursowej, która w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu pozytywnie oceniła ofertę złożoną przez Krzywiński Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy, który będzie realizował powyższe zadanie 
poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu 
lokalnym i ponadlokalnym tj. zorganizowanie Rundy Jesiennej XVI 
Krzywińskiej Ligi Biegów Przełajowych. Zgodnie z propozycją 
Komisji Konkursowej Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dotacji  
w kwocie 2 250,00 zł na realizację powyższego zadania i podpisanie 
umowy w tym zakresie.    

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Magdalena Pieczyńska.   

 

5. Podpisanie umowy Nr EK/3052/1/08 zaakceptowanej przez Gminę 
Gryfino o udzielnie przez powiat dotacji w związku z realizacją 
Porozumienia zawartego w dniu 29 lutego 2008 r., stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XVI/184/2008 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie 
prowadzenia ZSP Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 
16 (druk nr 5/95). 

 
Zarząd po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie wyraził zgodę 

na podpisanie  umowy Nr EK/3052/1/08 z Gminą Gryfino o udzielnie 
przez powiat dotacji na pokrycie wydatków związanych z działalnością 
bieżącą szkół ponadgimnazjalnych w okresie od 1 września do  
31 grudnia 2008 r. w związku z realizacją Porozumienia zawartego  
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w dniu 29 lutego 2008 r., stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr XVI/184/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2008 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania 
własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16. 

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Wykonanie wymiany 
opaski drenażowej wokół budynku”, wybór oferty na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/08 
z dnia 30.06.2008 pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 6/95). 

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 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: Wykonanie wymiany opaski 
drenażowej wokół budynku. Roboty dodatkowe” do umowy 
podstawowej na roboty budowlane RI-05/08 z dnia 30.06.2008  
pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju”, 
wybierając ofertę firmy – Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa 
Ogólnego i Usług Różnych UNIWERSAL z Dębna Lubuskiego  
z oferowaną ceną w wysokości 36 184,36 zł brutto. W/w środki będą 
pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2008 r.  

 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 

planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2008 r. (druk nr 6a/95). 

 
W związku z wyrażeniem zgody na zlecenie robót dodatkowych 

polegających na wykonaniu wymiany opaski drenażowej wokół 
budynku Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju Zarząd anulował swoją 
decyzję podjęta na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia, gdzie został 
wybrany wariant II projektu uchwały i jednogłośnie wybrał I wariant 
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
na 2008 r.    
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wariantu I projektu uchwały 
Rady  Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian  
w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 
 
8. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę pn.: „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych 
do urządzeń biurowych” (druk nr 7/95). 

 
Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu  
w dniu 18 sierpnia b.r. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”, wybierając ofertę firmy 
Alfa S.C z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 55 614,90 zł brutto. 

 
9. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie” (druk nr 8/95). 

 
Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie” wybierając ofertę firmy Usługi 
Gastronomiczne, Pralnicze z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 
426 502,50 zł brutto. 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Zmiana posadowienia 
budynku wraz z wymianą gruntu oraz wykonanie małej sali 
gimnastycznej łączącej nowy budynek z istniejąca dużą salą 
gimnastyczną – Roboty dodatkowe”, zawarcie umowy na roboty 
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 
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z dnia 16.04.2007 pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych  
i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie-I etap”-część II 
zamówienia (spotkanie z projektantem) (druk nr 9/95). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył prowadzący nadzór 
 autorski nad w/w inwestycją – Pan Karol Krzątała. 

 
  Zarząd po przeprowadzonej rozmowie z Panem Karolem 
Krzątałą prowadzącym nadzór autorski nad inwestycją  
pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie-I etap” jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki w części dot. wykonania w ramach robót 
dodatkowych małej sali gimnastycznej łączącej nowy budynek  
z istniejącą dużą salą gimnastyczną zlecając to zadanie firmie PLUTA 
S.J. z Dolic z oferowaną ceną w wysokości 74 090,40 zł brutto.  
 Natomiast Zarząd postanowił nie zatwierdzać protokołu w części  
dot. zlecenia robót dodatkowych polegających na zmianie 
posadowienia budynku wraz z wymianą gruntu do czasu spotkania się   
z inspektorem nadzoru tego zadania i wysłuchania jego stanowiska  
w przedmiotowej sprawie. 

  W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Pan Karol Krzątała. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
pn.: „Ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Gryfińskiego”, w celu zawarcia umowy  
z dotychczasowym Wykonawcą na okres jednego miesiąca (druk  
nr 10/95). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
pn.: „Ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Gryfińskiego”, wybierając na okres jednego miesiąca 
(wrzesień 2008 r.) dotychczasowego wykonawcę firmę Nord Partner 
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Sp. z o.o. ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 2 306,00 zł 
brutto. 

 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 
2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 11/95). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady  Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 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 zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 12/95). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady  Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego 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 zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Gryfińskiego. 

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

 
14. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie n/t wierzycieli, którzy 

nie podpisali porozumień (druk nr 13/95). 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
Zarząd po zapoznaniu się z informacją Likwidatora SP ZZOZ   

w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań wobec wierzycieli, którzy nie 
podpisali porozumień jednogłośnie wyraził zgodę na spłatę całości 
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należności wobec firmy Aspel S.A. z siedzibą w Zabierzowie w kwocie 
19 303,64 zł według stanu zadłużenia na dzień 31.08.2008 r.  

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyboru oferty na biegłego rewidenta 
celem zbadania prawidłowości przeprowadzenia i rozliczenia 
inwentaryzacji oraz prawidłowości zapisów operacji w księgach 
rachunkowych od dnia postawienia w stan likwidacji jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie  
do dnia zakończenia likwidacji jak również prawidłowości 
zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji 
(druk nr 14/95). 

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 
jednogłośnie na biegłego rewidenta w celu zbadania prawidłowości 
przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji oraz prawidłowości 
zapisów operacji w księgach rachunkowych od dnia postawienia w stan 
likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zarząd 
Dróg w Gryfinie do dnia zakończenia likwidacji jak również 
prawidłowości zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia 
likwidacji wybrał ofertę firmy FIN-EKSPERT Sp. z o.o. z Koszalina  
z oferowaną ceną w wysokości 7 320,00 zł brutto i podpisał umowę   
w tym zakresie.    

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. (druk nr 15/95). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady  Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
za I półrocze 2008 r.?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. 
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17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 16/95). 

 
 
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 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 461/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  18.08.2008 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk  
nr 17/95). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 461/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  18.08.2008 r.  
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 zmiany uchwały  
Nr 461/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.08.2008 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok. 
 
19. 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 18/95). 

 
 
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 – 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. 
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20. 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 19/95). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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. 
 
21. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego 

za I półrocze 2008 r. (druk nr 20/95). 
 
 Zarząd po szczegółowym omówieniu, przyjął sprawozdanie  
z przebiegu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 
2008 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu, zgodnie  
z ustawą o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych 
zostanie dostarczone radnym do 31 sierpnia 2008 r.  
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą Banie 
oraz z Wykonawcą robót firmą STRABAG Sp. z o.o.  
dot. wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej  
w m. Babinek (druk nr 21/95). 

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

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie 
aneksu do umowy Nr 148/08 zawartej w dniu 18.08.2008 r. z Gminą 
Banie oraz z Wykonawcą robót firmą STRABAG Sp. z o.o.  
na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1360Z  
w m. Babinek. Zmiana zapisów umowy wiąże się z koniecznością 
wykonania robót dodatkowych tj. regulacji 3 studzienek 
kanalizacyjnych oraz położenia dodatkowo 233,5 m2 warstwy 
bitumicznej. Powiat pokryje 50% wartości robót dodatkowych  
w kwocie 7 086,03 zł brutto. 
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23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna w/s odtworzenia 
chodnika przy drodze powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna  
w m. Grzybno (druk nr 22/95). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami jednogłośnie wyrażając zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Chojna w sprawie odtworzenia chodnika przy 
drodze powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna w m. Grzybno.  

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

 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: GGR 5541-22/08 Burmistrza Morynia  

dot. aneksu do porozumienia w sprawie remontu chodnika w m. Moryń. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: AB.DK.7358.I-IX-62/2008 skierowanym  

do Starosty Stargardzkiego, który decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
został wskazany do rozpatrzenia wniosku w sprawie zgody na odstępstwo  
od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanego parkingu samochodów 
osobowych w Gryfinie oraz pozwolenia na budowę miejsc parkingowych.  

3. Zarząd zapoznał się z informacją zawierającą wykaz osób i podmiotów wskazanych 
przez Starostę Gryfińskiego do Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. 

 
 
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 ……………………………..


