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Protokół nr 107/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 6 listopada w godz. od 800 do 1300 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 został uzupełniony o następujący punkt: 
-Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  
w/s wyrażenia zgody na likwidację kotła o.c. w DPS w Trzcińsku-Zdroju oraz 
powołania komisji likwidacyjnej w przedmiotowej sprawie (druk nr 18/107). 
- Pismo Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie w/s wsparcia finansowego 
w związku z organizowaniem wystawy zbiorów historycznych  
i kartograficznych dot. Pomorza Zachodniego z okazji 60 rocznicy powstania 
Biblioteki (druk nr 19/107). 
- Wniosek Skarbnika Powiatu dot. omówienia projektu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2009 r. (druk nr 20/107). 

 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
 - zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 106/III/2008 z 30 października 2008 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5 - za, 0 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia kl. II 
Liceum Ogólnokształcącego (druk nr 1/107). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 38/08/09 o potrzebie 
indywidualnego nauczania Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo ucznia  
kl. II Liceum Ogólnokształcącego na czas od 24 listopada 2008 r. do 
końca roku szkolnego 2008/2009. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za zaakceptowaniem projektu uchwały Zarządu 
Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Zarządu 
Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał  Koordynatora Ochrony Zdrowia do przesłania 
w/w projektu uchwały do zaopiniowania organom gmin wchodzących 
w skład powiatu oraz do Zachodniopomorskiej Izbie Aptekarskiej jak 
również do Biura Prawnego Wojewody Zachodniopomorskiego.   
 
3. Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia  

w/s powołania Zespołu w celu podziału humanitarnej dostawy dóbr 
pomocowych otrzymanych z Niemiec (druk nr 3/107). 

 
 Na wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powołanie Zespołu w składzie: 
Jerzy Piwowarczyk – Przewodniczący, Marianna Kołodziejska-
Nowicka – członek, Jarosław Witeńko – członek. W/w Zespół powołuje 
się w celu podziału humanitarnej dostawy dóbr pomocowych 
otrzymanych z Niemiec dla poszczególnych jednostek organizacyjnych 
powiatu. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor - Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
 
4. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody 

na nieodpłatne użytkowanie budynku 64 e wraz z częścią łącznika 
stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Gryfino (druk  
nr 4/107). 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Członkowie Zarządu 
 – Jerzy Miler oraz Marek Hipsz 

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie do 
Burmistrza Gminy Gryfino z pismem o nieodpłatne przejęcie do 3 lat 
w formie użyczenia budynku 64 e wraz z częścią łącznika stanowiącego 
własność Gminy Gryfino w celu zwiększenia powierzchni 
magazynowej i socjalnej w związku z rozpoczętymi inwestycjami  
a docelowo na cele edukacyjno - terapeutyczne mieszkańców Domu. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zatwierdzenia porozumienia  
w/s przyznania dodatkowych środków finansowych Stowarzyszeniu 
„Dom z Sercem” (druk nr 5/107). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego po wprowadzeniu poprawek Zarząd 
jednogłośnie  zatwierdził porozumienie w sprawie przyznania 
dodatkowych środków finansowych w kwocie 26 000,00 zł 
Stowarzyszeniu „Dom z Sercem”, prowadzącemu Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na dokonanie 
podziału działki nr 75 położonej w obrębie ewidencyjnym 5 Miasta 
Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego  (druk nr 6/107). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie podziału działki nr 75 położonej w obrębie 
ewidencyjnym 5 Miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie po otrzymaniu 
informacji od Naczelnika Wydziału, że został złożony wniosek  
o sprzedaż części w/w działki z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania działki przyległej Zarząd postanowił 
rozpatrzyć go negatywnie w związku z zamierzeniami  
dot. zagospodarowania działki nr 75. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza 
Mieszkowic z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy  
z możliwością podziału dla nieruchomości oznaczonej nr działki 
150/10, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  (druk  
nr 7/107). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na wystąpienie do Burmistrza Mieszkowic z wnioskiem o ustalenie 
warunków zabudowy z możliwością podziału dla nieruchomości 
oznaczonej nr działki 150/10, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego.  
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Gminy 
Trzcińsko – Zdrój z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla 
nieruchomości oznaczonej nr działki 131/3, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego  (druk nr 8/107). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wystąpienie do Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój z wnioskiem  
o ustalenie warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej  
nr działki 131/3, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji dot. raportu  
z badania finansowego zlikwidowanej jednostki budżetowej  
pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 9/107). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd zapoznał się z raportem  
z badania finansowego zlikwidowanej jednostki budżetowej  
pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. 
  
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zakupu gotowego projektu 
budowlanego hali sportowej od firmy MP Project Mirosław Pacek  
z Krakowa (druk nr 10/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zakupu gotowego projektu budowlanego hali sportowej od firmy  
MP Project Mirosław Pacek z Krakowa rozpatrzył go negatywnie i po 
określeniu parametrów hali sportowej zobowiązał Wydział do zebrania 
ofert od innych firm projektujących tego typu obiekty sportowe. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru inspektorów 
nadzoru inwestorskiego do inwestycji pn.: Remont instalacji 
elektrycznej w budynku szkoły SOSW w Chojnie (druk nr 11/107). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
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zatwierdzając wybór Pana Ryszarda Sznigira „Projektowanie i nadzór 
robót elektrycznych” na inspektora nadzoru inwestorskiego do 
inwestycji pn.: Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie za kwotę 
5 016,43 zł brutto.  
 
12. 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.: „Modernizacja części 
internatu przy ZSP w Chojnie” i wybór oferty (druk  
nr 12/107). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Modernizacja części internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie” wybierając ofertę firmy 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe PBR Sp. z o.o. z Barlinka  
z oferowaną ceną w wysokości 141 527,11 zł. brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-23/08. 
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku z dnia 
31.10.2008 r. Firmy Handlowo-Usługowej GEKO - Wykonawcy 
umowy RI-13/-8 „Termomodernizacja jednostki powiatowej – ZSP 
nr 2 w Chojnie – etap I docieplenie przegród zewnętrznych” (druk 
nr 13/107). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych pozytywnie 
rozpatrzył  wniosek Firmy Handlowo-Usługowej GEKO - Wykonawcy 
umowy RI-13/-8 „Termomodernizacja jednostki powiatowej – ZSP nr 
2 w Chojnie – etap I docieplenie przegród zewnętrznych” jednogłośnie 
wyrażając zgodę na przedłużenie terminu wykonania prac o 14 dni  
tj. do dnia 18.11.2008 r. ze względu na niespodziewany brak kadry,  
o czym właściciel firmy informował Zarząd Powiatu na posiedzeniu  
w dniu 9 października 2008 r.    
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14. 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. „Dostawa oleju 
opałowego lekkiego” (druk nr 14/107). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz poprawioną SIWZ na 
zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”. 

 
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.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego” 
 
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.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-25/08. 
 

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

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wydania 

opinii w/s lokalizacji drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki,  
na odcinku Bartkowo-Gajki (druk nr 15/107). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie 
planowanej budowy drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki, na 
odcinku Bartkowo-Gajki. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na roboty związane z poszerzeniem pobocza 
skrzyżowania ulic Owocowej i Willowej w Chojnie oraz na roboty 
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przygotowawcze związane z powierzchniowym utrwaleniem drogi 
Nr 1452Z, ul. Owocowa w Chojnie (druk nr 16/107). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr ZD 26/2008  
z TRANS-MASZ Przedsiębiorstwem Transportu i Maszyn Drogowych 
S.A. ze Stargardu Szczecińskiego na roboty związane z poszerzeniem 
pobocza skrzyżowania ulic Owocowej i Willowej w Chojnie oraz na 
roboty przygotowawcze związane z powierzchniowym utrwaleniem 
drogi Nr 1452Z, ul. Owocowa w Chojnie za kwotę do 20 000,00 zł 
brutto. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na zadania”   (druk nr 17/107). 

 
W tym momencie na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócili Członkowie Zarządu 

 – Jerzy Miler oraz Marek Hipsz 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na zadania” wybierając: 

- na zadanie Nr V tj. gmina Moryń i Cedynia ofertę  
T. Łyczakowskiego-Usługi Warsztatowe za kwotę 98.226,00 zł 
brutto.  
- na zadanie Nr IV tj. gmina Chojna ofertę SKR Chojna za kwotę 
86.056,89 zł brutto.  
- na zadanie Nr III tj. gmina Banie i Widuchowa ofertę SKR Banie 
za kwotę 85.183,77 zł brutto.  
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie na 
zadanie Nr I i II (Stare Czarnowo i Gryfino) na podstawie art. 93 
ust.1 pkt 1 – brak ofert oraz unieważnił postępowanie na zadanie 
Nr VI (gmina Mieszkowice), ponieważ oferta znacznie przewyższyła 
kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania .  

  
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3421-14/2008. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

18. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” w/s wyrażenia zgody na likwidację kotła o.c. w DPS  
w Trzcińsku-Zdroju oraz powołania komisji likwidacyjnej  
w przedmiotowej sprawie (druk nr 18/107). 

 
Na wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację kotła o.c. 
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju oraz powołał komisję 
likwidacyjną w przedmiotowej sprawie w składzie: Przemysław 
Puterko – pracownik DPS Trzcińsko-Zdrój, Marcin Bołbot – 
pracownik PCPR w Gryfinie oraz Marcin Wypchło – pracownik 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
19. Pismo Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie w/s wsparcia 

finansowego w związku z organizowaniem wystawy zbiorów 
historycznych i kartograficznych dot. Pomorza Zachodniego  
z okazji 60 rocznicy powstania Biblioteki (druk nr 19/107). 

 
Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Biblioteki Publicznej  

w Gryfinie Zarząd jednogłośnie stwierdził, że nie ma w chwili obecnej 
możliwości wsparcia finansowego Biblioteki przy organizowaniu 
wystawy zbiorów historycznych i kartograficznych dot. Pomorza 
Zachodniego z okazji 60 rocznicy jej powstania, natomiast Zarząd 
jednogłośnie postanowił, że w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na 2009 r. zostanie zwiększona do kwoty 10 000,00 zł dotacja 
przekazana Bibliotece. 

   
20. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. omówienia projektu budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. (druk nr 20/107). 
 

Zarząd omówił oraz złożył propozycje do projektu budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 r.  Uzupełniony projekt budżetu będzie 
przedmiotem obrad Zarządu na posiedzeniu w dniu 13 listopada  
2008 r. 

 
21. Sprawy różne informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z pismem znak BRZ.DK.0054-5/2008 z dnia  
29 października b.r., zawierającym wnioski pokontrolne Zespołu Kontrolnego Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie z kontroli przeprowadzonej w dniu 8 października 
b.r. w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie.  
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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 …………………………….. 


