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Protokół nr 122/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 11 lutego 2009 r. w godz. od 930 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 następujący punkt: 
3. – Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zawarcia aneksu do umowy z „ROW-BUD” Robert Rybka  
na zadanie pn.: ”Przebudowa i zmiana użytkowania części internatu w ZSP Nr 2 
w Gryfinie (druk nr 4a/122).  
Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał.  
nr 2). 

4. Protokół Nr 121/III/2009 z 05 lutego 2009 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 
0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 
zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej wraz z kosztem 
map do celów projektowych w miejscowościach: Mieszkowice – 
ul. Moryńska o długości ok. 850 m, Nawodna – gm. Chojna  
o długości ok. 1400 m (druk nr 1/122). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami, jednogłośnie zaakceptował wniosek i wyraził 
zgodę na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy chodników w pasie drogi powiatowej wraz z kosztem map 
do celów projektowych w miejscowościach: Mieszkowice –  
ul. Moryńska o długości ok. 850 m, Nawodna – gm. Chojna o długości 
ok. 1400 m wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych 
zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego, za kwotę 15 000,00 zł brutto. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
(druk nr 2/122). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego?  
 



 2

Za – 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił członek Zarządu Powiatu  

Pan Jan Podleśny. 
 

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.: „Wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego na termomodernizację wraz  
z kolorystyką elewacji budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie” 
(druk nr 3/122). 

 
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 termomodernizację wraz z kolorystyką 
elewacji budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”. Zarząd zobowiązał 
Naczelnika Wydziału do ogłoszenia przetargu w lokalnej prasie. 
 
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 termomodernizację 
wraz z kolorystyką elewacji budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na termomodernizację wraz z kolorystyką elewacji 
budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 
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4. 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 wycen 
szacunkowych nieruchomości” (druk nr 4/122). 

 
Zarząd zobowiązał Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych do wprowadzenia proponowanych 
poprawek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeniósł 
wniosek do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie.  

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. zawarcia aneksu do umowy  
z „ROW-BUD” Robert Rybka na zadanie pn.: ”Przebudowa  
i zmiana użytkowania części internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie” 
(druk nr 4a/122). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcia aneksu zmniejszającego ogólną 
wartość zadania do umowy z „ROW-BUD” Robert Rybka na zadanie 
pn.: ”Przebudowa i zmiana użytkowania części internatu w ZSP Nr 2 
w Gryfinie”. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego  w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie 
z PCPR w Gryfinie umowy użyczenia części pomieszczeń 
biurowych w budynku usytuowanym na działce nr 158 położonej 
w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 (druk nr 5/122).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na rozwiązanie z PCPR w Gryfinie umowy użyczenia części 
pomieszczeń biurowych w budynku usytuowanym na działce nr 158 
położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Naczelnika do przygotowania przetargu na 
dzierżawę wolnych pomieszczeń w powyższym budynku.  
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7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 6/122). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 
 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 
określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r. 
(druk nr 7/122). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r.? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s 

zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
polegającej na zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych na 
rzecz zakupu usług obejmujących tłumaczenia (druk nr 8/122). 

 
 
 Zarząd zaakceptował wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji 
i Informacji i jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, polegającą na 
zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych na rzecz zakupu usług 
obejmujących tłumaczenia. 

 



 5

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie polegającej na zmniejszeniu 
Wynagrodzeń osobowych pracowników, Składek ubezpieczenia 
społecznego, Składek Funduszu Pracy (dysponent Wydział 
Organizacji i Informacji) na rzecz Zakupu usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) (druk nr 
9/122). 

 
` Zarząd zaakceptował wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji 
i Informacji oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa i jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie polegającą na 
zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek 
ubezpieczenia społecznego, składek Funduszu Pracy na rzecz zakupu 
usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 
 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 10/122). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu 
powiatu na 2009 rok. 

 
O godz. 12.05 Przewodniczący Zarządu Powiatu ogłosił 15 minut przerwy  

w obradach. 
 

12. Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych  
na rok 2009 (druk nr 11/122). 

 
Zarząd po przeanalizowaniu wniosku Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie dot. zwiększenia planu 
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wydatków budżetowych na rok 2009, postanowił rozpatrzyć wniosek 
po uzupełnieniu go przez Panią Dyrektor.  

 
13. Pismo Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie dot. 

finansowego wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie 
(druk nr 12/122). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Komendanta Powiatowej 
Policji w Gryfinie dot. finansowego wsparcia Komendy Powiatowej 
Policji w Gryfinie, nie jest w stanie pozytywnie rozpatrzyć prośby, 
gdyż sytuacja finansowa jednostek organizacyjnych jest podobna. 
 

14. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s 
ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentacji Powiatu 
Gryfińskiego dla Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego   
w Gryfinie (druk nr 13/122). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Inspektora-Koordynatora 

Ochrony Zdrowia w/s ustanowienia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Gryfińskiego, jednogłośnie wyraził zgodę na 
ustanowienie pełnomocnictwa w powyższej sprawie dla Pana Romana 
Mola Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

 
  Zarząd zapoznał się z uzupełniającą informacją Likwidatora  
w sprawie zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie wobec Poznańskiej Grupy 
Kapitałowej i zobowiązał go do przedstawienia opinii prawnej w tej 
sprawie.  
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ____________________     
 

 
 

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 …………………………….. 


