
 1

Protokół nr 111/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 04 grudnia 2008 r. w godz. od 900 do 1330 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 następujące punkty: 
- 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.: „Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na modernizację obiektu SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” (druk nr 3a/111). 

- Przyjęcie i podpisanie porozumienia z Gminą Maryń w sprawie przekazania 
środków finansowych na dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi  
i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach 
oddechowych podczas działań ratowniczo gaśniczych (druk nr 21/111). 
- Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym 
jednostki na 2008 r. (druk nr 22/111).  
 

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

3. Protokół Nr 110/III/2008 z 26 listopada 2008 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymała się, 0 - przeciw).  

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z udzielenia 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie – roboty dodatkowe – instalacje 
sanitarne” oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy 
podstawowej na roboty budowlane RI-10/08 z dnia 14.07.2008 r. 
przy inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia 
administracyjno-biurowe” (druk nr 1/111). 

 
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 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie 
– roboty dodatkowe – instalacje sanitarne” oraz wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z firmą ROW-BUD z Gryfina na roboty dodatkowe 
do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-10/08 z dnia 
14.07.2008 r. przy inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na 
pomieszczenia administracyjno-biurowe” za kwotę w wysokości 
5 379,64 zł brutto.  
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-27/08. 

 
3. 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.: „Dostawa oleju 
opałowego lekkiego” (druk nr 2/111). 

 
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.: „Dostawa 
oleju opałowego lekkiego” wybierając ofertę Przedsiębiorstwa 
Handlowego „HL” ze Szczecina z oferowaną kwotą w wysokości 
568 910,40 zł brutto.  
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 Członek Zarządu Marek Hipsz. 

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2009-2014 – edycja VI (druk nr 3/111). 

 
 Zarząd po wprowadzeniu zmian do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014 – edycja VI 
zobowiązał Zastępcę Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych do jego poprawienia oraz uzupełnienia  
o brakujące inwestycje i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu. 
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W tym momencie na posiedzenie  Zarządu Powiatu powrócił   
Członek Zarządu Marek Hipsz. 

 
5. 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.: „Wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego na modernizację 
obiektu SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” (druk nr 3a/111). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego na modernizację obiektu SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” 

 
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. „Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego na modernizację obiektu  
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” 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.: „Wykonanie projektu budowlano- 
wykonawczego na modernizację obiektu  Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”.  
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-28/08. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku OSP w Trzcińsku Zdroju w/s udzielenia 
dotacji z PFOŚ i GW w Gryfinie (druk  nr 4/111). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
   Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył 
wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku Zdroju nie 
wyrażając zgody na udzielenie dotacji z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r., 
ponieważ wniosek nie został złożony na wymaganym druku oraz po 
terminie składania wniosków, który upłynął 30 września 2008 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 
 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk  nr 5/111).  

 
 Zarząd jednogłośnie postanowił, że projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 421, 422, 423 o pow. 
0,8312 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/111). 

 
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 
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 421, 422, 423  
o pow. 0,8312 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z ceną wywoławczą 
miesięcznego czynszu 3 500,00 zł plus VAT 22%. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie 
umów użyczenia i zawarcie umowy dzierżawy na pomieszczenia 
znajdujące się w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
(druk nr 7/111). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 
- rozwiązanie z dniem 31.12.2008 r. umowy użyczenia udziału 

3555/10000 w zabudowanej nieruchomości znajdujące się w budynku 
przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie oznaczonej nr działki 275 
zawartej z SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie; 

-  rozwiązanie z dniem 31.12.2008 r. umowy użyczenia udziału 
3819/10000 w zabudowanej nieruchomości znajdujące się w budynku 
przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie oznaczonej nr działki 275 
zawartej z SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie; 

- zawarcie z dniem 01.01.2009 r. ze Spółką „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. umowy dzierżawy udziału 7996/10000  
w zabudowanej nieruchomości znajdujące się w budynku przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie oznaczonej nr działki 275 na okres  
3 lat. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/111). 

 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
oznaczonej nr działki 51/1 o pow. 0,0073 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym 3 miasta Chojna stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego 
 
11. Wniosek Przewodniczącej Stowarzyszenia „Dom z Sercem” 

prowadzącego DPS w Trzcińsku Zdroju w/s zmiany terminu 
rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie 
dokumentacji technicznej remontu budynku Domu (druk nr 9/111). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zmianę terminu tj. do dnia 15.02.2009 r., rozliczenia dotacji celowej 
przeznaczonej na wykonanie dokumentacji technicznej remontu 
budynku Domu i podpisał aneks do porozumienia w tym zakresie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie dot. przesunięcia w planie 

wydatków budżetowych jednostki na 2008 r. (druk nr 10/111). 
 

Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu Zarząd 
jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych w planie wydatków budżetowych na 2008 r. ze względu na 
przedłożony w dniu dzisiejszym pod obrady Rady Powiatu projekt 
uchwały zawierający min. zmiany planu finansowego jednostki na 
2008 r. 
 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. umorzenia naliczonych odsetek za 

czas opóźnienia w zapłacie należności Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 11/111). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd jednogłośnie nie wyraził 

zgody na umorzenie naliczonych odsetek w wysokości 33,62 zł za czas 
opóźnienia w zapłacie należności Powiatu Gryfińskiego. 
 
14. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie 
budżetowym wydatków jednostki na 2008 r. (druk nr 12/111). 

 
Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zmian w wysokości 51 439,13 zł pomiędzy paragrafami 
w obrębie planu finansowego jednostki na 2008 r. w związku  
z reorganizacją placówek opiekuńczo-wychowawczych w Trzcińsku 
Zdroju i w Chojnie. 
 
15. 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 13/111). 
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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. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 520/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok (druk  
nr 14/111). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 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 – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
Nr 520/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2008 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok. 
 
17. Pismo Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji dot. spłaty zobowiązań wobec firmy „Usługi 
Gastronomiczne, Pralnicze” z Gryfina (druk nr 15/111). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie oraz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

Po zapoznaniu się z pismem dot. spłaty zobowiązań SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie wobec firmy „Usługi Gastronomiczne, 
Pralnicze” z Gryfina Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji do sprawdzenia niezapłaconych 
faktur wobec firmy. 
 
18. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji dot. spłaty zadłużenia wobec Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie  (druk nr 16/111). 
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Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji wobec Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w kwocie 15 855,29 zł. 
 
19. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w Likwidacji zawierający zestawienie zobowiązań Szpitala do 
zapłaty w grudniu 2008 r. wg zawartych porozumień oraz  
akceptacja porozumień z wierzycielami Szpitala (druk nr 17/111). 

 
Na wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Zarząd zapoznał się z zestawieniem zobowiązań Szpitala do 
zapłaty w grudniu 2008 r. oraz jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
porozumień w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji wobec: 
- firmy „SARSTEDT” Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego  
w kwocie 21 981,45 zł; 
- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Gryfina Sp. z o.o. w kwocie 
71 379,70 zł. 
- Pomorskiej Akademii Medycznej ze Szczecina w kwocie 6 838,40 zł. 
- Agencji „IROGAMI” z Lipian za kwotę 9 323,50 zł. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  
w Gryfinie oraz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 

 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 18/111). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
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21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zmianę terminu zakończenia umowy na wykonanie robót 
związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1384Z polegającym 
na jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem kamiennym, na 
odcinku Trzcińsko Zdrój – Warnice o długości 11 km  
i szerokości 1,5 m (druk nr 19/111). 

 
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 wyraził zgodę na zmianę terminu 
tj. do dnia 30 stycznia 2009 r. zakończenia umowy na wykonanie robót 
związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1384Z polegającym na 
jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem kamiennym, na 
odcinku Trzcińsko Zdrój – Warnice o długości 11 km  
i szerokości 1,5 m i podpisał aneks do umowy Nr ZD 25/2008 w tym 
zakresie. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s 

zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogi 
powiatowe: Nr 1376Z w m. Strzeszów przy posesji nr 40, Nr 1415Z 
Zielin-Czelin w m. Troszyn, Nr 1438Z ul. Barnkowo na wysokości 
posesji nr 29, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 
2008 r. (druk nr 20/111). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę zlecenie wykonania ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2008 r. robót odwadniających następujące drogi 
powiatowe: 

-  Nr 1376Z w m. Strzeszów przy posesji nr 40 Zakładowi Usług 
Melioracyjnych z Chojny za kwotę 9 039,77 zł brutto; 

-  Nr 1415Z Zielin-Czelin w m. Troszyn Zakładowi Usług 
Melioracyjnych z Chojny za kwotę 19 030,84 zł brutto; 

- Nr 1438Z ul. Barnkowo na wysokości posesji nr 29 Zakładowi 
Usług Melioracyjnych z Chojny za kwotę 10 535,00 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
23. Przyjęcie i podpisanie porozumienia z Gminą Maryń w sprawie 

przekazania środków finansowych na dofinansowanie 
uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli 
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wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych 
podczas działań ratowniczo gaśniczych (druk nr 21/111). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z treścią porozumienia z Gminą 

Maryń w sprawie przekazania środków finansowych na 
dofinansowanie uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli 
wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych podczas 
działań ratowniczo gaśniczych zobowiązał Wydział Zarządzania 
Kryzysowego do wniesienia wskazanych poprawek i przedstawienia 
poprawionego porozumienia w przedmiotowej sprawie na kolejnym 
posiedzeniu. 

 
24. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2008 r. (druk nr 22/111).  
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zmiany w planie finansowym 
jednostki na 2008 r. rozpatrzył go negatywnie ze względu na błędy 
zawarte we wniosku i zobowiązał Dyrektora do jego poprawienia  
i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  
 
25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Chojnie zawierającą koszty podłączenia kotłów warzelnych w kuchni internatu 
szkoły oraz koszt planowanego zakupu urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania kuchni. 
 
 
 
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 …………………………….. 


