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Protokół nr 102/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 2 października w godz. od 800 do 1510 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 101/III/2008 z 25 września 2008 r. został przyjęty większością 

głosów (4 - za, 1 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  
 
 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 
planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. (druk nr 1/102). 

 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem 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?  
 
Za – 5 osób, 
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. 

 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2008/2009 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina 
Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – 
gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-Zdrój, 
zadanie Nr VI – gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII 
– gmina Mieszkowice” (druk nr 2/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
zmienioną wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009  
z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo; 
zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: Banie  
i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina 
Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia, Moryń i zadanie 
Nr VII – gmina Mieszkowice”. 

 
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.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009  
z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-
Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice” 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.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
w sezonie zimowym 2008/2009 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – 
gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, 
zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: 
Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3421-13/08. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont dróg 
powiatowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy 
użyciu emulsji asfaltowej i grysu o łącznej powierzchni 23 046 m2  

na terenie powiatu gryfińskiego” (druk nr 3/102). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych poprzez 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej 
i grysu o łącznej powierzchni 23 046 m2 na terenie powiatu 
gryfińskiego” wybierając ofertę firmy Budowlano-Usługowej EKO-
BUD z Lisewa z oferowaną kwotą w wysokości 442 405,30 zł brutto 
(dot. dróg 1385Z Lisie Pole-Polesiny, 1383Z Krzywin-Rynica  
w m. Rynica, 1416Z Mieszkowice do gr. powiatu na odcinku Troszyn- 
Smolnica, 1430Z Czachów-Radostów-Michałów w m. Radostów). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3421-12/08. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wypłaty odszkodowania na rzecz 
Gminy Gryfino z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu 
Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi 
powiatowej - ulicy Fabrycznej (druk nr 4/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na wypłatę odszkodowania na rzecz Gminy Gryfino z tytułu przejęcia 
z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 
przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej - ulicy Fabrycznej,  
w dwóch ratach w łącznej kwocie 25 793,00 zł i podpisał porozumienie 
w tym zakresie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwiększenia środków finansowych 
dla DPS w Trzcińsku-Zdroju na 2008 r. (druk nr 5/102). 
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  Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie o kwotę 26 000,00 środków finansowych dla Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na 2008 r. z rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu na 2008 r. z przeznaczeniem na wykonanie 
dokumentacji na remont budynku.  
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot.: 
a) ustalenia  wysokości nagrody Starosty Gryfińskiego  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2008 r.,  
b) rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Starosty 

Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński, 

c) wytypowania dyrektorów jednostek oświatowych  
do nagrody Starosty Gryfińskiego (druk nr 6/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie ustalił wysokości nagrody Starosty 
Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2008 r. w kwocie  
2 000,00 zł. Jednocześnie po rozpatrzeniu wniosków Zarząd 
jednogłośnie postanowił przyznać nagrodę Starosty Gryfińskiego  
12 nauczycielom oraz 2 dyrektorom  szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych  
za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w roku 2008 (druk nr 7/102). 

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił nie podejmować uchwały  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych  
za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
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w roku 2008 do czasu poprawienia przez Wydział Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński stanowiącego załącznik  
do niniejszego projektu uchwały. 

 

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

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

zmian dokumentu pn. „Poziom świadczonych usług i program 
naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”  
w zakresie zadań do realizacji w latach 2008 – 2010 (druk nr 8/102). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian dokumentu pn. „Poziom świadczonych usług i program 
naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w zakresie zadań do realizacji w latach 
2008 – 2010 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia 
zmian dokumentu pn. „Poziom świadczonych usług i program 
naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”  
w zakresie zadań do realizacji w latach 2008 – 2010. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów  jednostki na 2008 r.  
w związku z realizacją projektu „Kompetentna i świadoma 
dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy” współfinansowanego 
z EFS (druk nr 9/102). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie wyrażając zgodę na zwiększenie 
o 70 000,00 planu dochodów  jednostki na 2008 r. w związku  
z realizacją projektu „Kompetentna i świadoma dziewczyna – 
przedsiębiorcza na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
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10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków jednostki na 2008 r.  
w związku z realizacją projektu „Kompetentna i świadoma 
dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy” współfinansowanego 
z EFS (druk nr 10/102). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie wyrażając zgodę na zwiększenie 
o 70 000,00 planu wydatków jednostki na 2008 r. w związku  
z realizacją projektu „Kompetentna i świadoma dziewczyna – 
przedsiębiorcza na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
 
11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie dot. kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz dzieci przebywających  
na terenie innych powiatów.  
 
 
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 …………………………….. 


