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Protokół nr 123/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 19 lutego 2009 r. w godz. od 1100 do 1310 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 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. złożenia zapewnienia o oddaniu w dzierżawę na rzecz 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółki z o.o. nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej nr działki 161/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta 
Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8 (druk nr 7a/123).  
Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał.  
nr 2). 

3. Protokół Nr 122/III/2009 z 11 lutego 2009 r. został przyjęty jednogłośnie (4 - za, 
0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek Powiatowego Rzecznika Konsumentów w/s wycofania  

z projektu porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 19.02.2009 r. projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008 (druk  
nr 1/123)  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznika Konsumentów 

w/s wycofania z projektu porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie w dniu 19.02.2009 r. projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008, jednogłośnie 
podjął decyzję o złożeniu wniosku o zdjęciu powyższego projektu 
uchwały z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk  
nr 2/123). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gryfińskiego”?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podjęcia współpracy polegającej na promocji 
Powiatu Gryfińskiego w kolejowych przewozach pasażerskich  
w ramach udziału w projekcie „Pociągiem wzdłuż Odry-2009” 
(druk nr 3/123). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie negatywnie 
rozpatrzył propozycję współpracy polegającej na promocji Powiatu 
Gryfińskiego w kolejowych przewozach pasażerskich w ramach 
udziału w projekcie „Pociągiem wzdłuż Odry-2009” z uwagi na brak 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na takie 
przedsięwzięcie.   
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu   
i Turystyki dot. przyjęcia rodzajów zadań publicznych  
do realizacji w drodze otwartych konkursów ofert z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie 
upowszechniania turystyki (druk nr 4/123). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie przyjął rodzaje  
zadań publicznych do realizacji w drodze otwartych konkursów ofert  
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie 
upowszechniania turystyki. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s 
wyrażenia zgody na wykonanie prac polegających na budowie 
komina zewnętrznego w DPS w Moryniu (druk nr 7/123). 



 3

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyraził zgodę na budowę komina zewnętrznego w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu. 

 
6.  Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. złożenia zapewnienia o oddaniu 
w dzierżawę na rzecz Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółki  
z o.o. nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 161/1, 
położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy  
ul. Armii Krajowej 8 (druk nr 7a/123). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie zapewnienia o oddaniu  
w dzierżawę na rzecz Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółki z o.o. 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 161/1, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8 
oraz zobowiązał Naczelnika do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie oddania w dzierżawę powyższej nieruchomości  
na okres 5 lat. 
 

7. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” w/s wydania zgody na przeprowadzenie remontu  
i renowacji elewacji budynków, budowy ogrodzenia, 
zagospodarowania parku, wymiany przyłącza energetycznego  
i oświetlenia zewnętrznego oraz zainstalowania monitoringu  
w DPS  w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 8/123).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącej Zarządu 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem”, jednogłośnie wyraził zgodę na 
przeprowadzenie remontu i renowację elewacji budynków, budowę 
ogrodzenia, zagospodarowania parku, wymianę przyłącza 
energetycznego i oświetlenia zewnętrznego oraz zainstalowanie 
monitoringu w DPS w Trzcińsku-Zdroju oraz upoważnił Starostę  
i Wicestarostę Powiatu do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody 
i oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością do celów 
budowlanych. 
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8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. zlecenia odkrycia awaryjnych 
miejsc przecieków instalacji wodno-kanalizacyjnej  
w pomieszczeniach sanitarnych w budynku internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie (druk nr 5/123).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zapłaty za zlokalizowanie 
awaryjnych miejsc przecieków instalacji wodno-kanalizacyjnej  
w pomieszczeniach sanitarnych w budynku internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie. 
 

9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku firmy ROW-
BUD Robert Rybka z dnia 10.02.2009 r. o ponowne 
przeanalizowanie złożonych w trakcie robót budowlanych 
kosztorysów prac dodatkowych i uzupełniających (druk  
nr 6/123).  

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. 
rozpatrzenia wniosku firmy ROW-BUD Robert Rybka z dnia 
10.02.2009 r. o ponowne przeanalizowanie złożonych w trakcie robót 
budowlanych kosztorysów prac dodatkowych i uzupełniających, 
jednogłośnie odrzucił wniosek Wykonawcy na podstawie SIWZ, 
umowy nr RI-10/08 z dnia 14.07.2008 r., notatek ze spotkań z placu 
budowy, oświadczeń inspektora nadzoru, wcześniejszej korespondencji 
oraz przepisów dotyczących realizacji umów ryczałtowych. 
Argumentacja Wykonawcy nie znajduje poparcia w rzeczywistym 
stanie prawnym. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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.: „Utrzymanie 
czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 
2009-2012” (druk nr 9/123). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: 
„Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna  
w latach 2009-2012”.  
 
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. „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Chojna w latach 
2009-2012”?  
 
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.: „Utrzymanie czystości ulic powiatowych 
na terenie miasta Chojna w latach 2009-2012”. 
 
Dokumentacja przetargowa znajduje się w teczce Wydziału Zarządzanie 
Drogami pod numerem ZD.MI.3432-5/2009. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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.: „Budowa chodnika 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z  
w miejscowości Piasek gm. Cedynia – I etap na odcinku  
o pow. 1700 m2” (druk nr 10/123). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami zobowiązał Naczelnika do naniesienia poprawek 
w tekście umowy i podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosku na kolejnym 
posiedzeniu.  

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami przedstawił 

informację o zleceniu dostawy materiału na zimowe utrzymanie dróg. 
W związku z dużymi opadami śniegu i mrozem dotychczasowe zapasy 
piasku i soli drogowej zostały wyczerpane w krótszym terminie niż 
zakładano. Ta sytuacja sprawiła, że należało uzupełnić zapas tych 
materiałów. Zarząd jednogłośnie zaaprobował decyzję o podpisaniu 
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przez Starostę i Wicestarostę Powiatu zlecenia na dostawę piasku i soli 
drogowej.  
 

12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków DPS  
w Nowym Czarnowie na rok 2009 (druk nr 11/123). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie jednogłośnie wyraził zgodę na zmiany 
w harmonogramie wydatków DPS w Nowym Czarnowie na rok 2009. 
 

13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany terminu 
rozliczenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykonanie 
dokumentacji technicznej remontu budynku DPS w Trzcińsku-
Zdroju (druk nr 12/123). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR  

w Gryfinie w/s zmiany terminu rozliczenia dotacji celowej,  
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu 
budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju, jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 2 do Porozumienia zawartego w dniu  
20 listopada 2008 r. 
 

14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s sprostowania błędu  
w terminie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  
pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk 
nr 13/123). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR  

w Gryfinie w/s sprostowania błędu w terminie realizacji zadania  
z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu”, jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Aneksu nr 1/2009 do Umowy nr 1/PCPR/DPS-Moryń/2005 z dnia  
28 września 2005 r. 
 

15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia liczby 
miejsc w DPS w Dębcach (druk nr 14/123).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR  

w Gryfinie w/s zwiększenia liczby miejsc w DPS w Dębcach, 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1/2008 do Umowy 
nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12 października 2007 r. 
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O godz. 12.45 Przewodniczący Zarządu Powiatu ogłosił 5 minut przerwy  

w obradach. 
 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem od rodziców uczniów, nauczycieli  
i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie z prośbą o nie 
podejmowanie decyzji dot. przekształceń w Zespole Szkół Specjalnych w 
Gryfinie. Mimo przedstawionej argumentacji Zarząd nie zmienił 
stanowiska wobec przekształceń w szkolnictwie specjalnym. 
 
  Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. liczby wychowanków internatu przy ZSP 
Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2008/2009, która upewniła jeszcze 
Zarząd w podjętej decyzji związanej z przekształceniami w szkolnictwie 
specjalnym na terenie powiatu. Z danych wynika, że w chwili obecnej  
z internatu korzysta 7 wychowanków, z czego 4 ukończy w czerwcu 
szkołę.  
 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych  
Nr BRZ.0053-5/09 i zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do udzielenia 
odpowiedzi.  
 
 
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 …………………………….. 


