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Protokół nr 127/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 19 marca w godz. od 800 do 1200 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty: 

- Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego  
za rok 2008.  
- Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na podpisanie 
dwóch projektów  z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną i zgłoszenie ich  
w konkursie ogłoszonym przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na 
realizację zadań pn. „Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego 
funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych oraz 
tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, 
zastępczych oraz adopcyjnych pt. „Pomocna dłoń” oraz „Tworzenie 
niespokrewnionych z dzieckiem  rodzin, zawodowych niespokrewnionych  
z dzieckiem  rodzin  zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka pt. „Stawiamy 
na rodzinę” (druk nr 13/127). 
 

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

3. Protokół Nr 126/III/2009 z dnia 12 marca 2009 r., został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu 

Gryfi ńskiego za rok 2008.  
 

Zarząd zapoznał się oraz omówił sprawozdanie z wykonania 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2008.  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2008?  

Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za rok 2008 i zgodnie z obowiązkiem ustawowym przesłał  
je Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
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2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na 
podpisanie dwóch projektów  z zakresu opieki nad dzieckiem  
i rodziną i zgłoszenie ich w konkursie ogłoszonym przez  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań  
pn. „Tworzenie infrastruktury niezb ędnej dla dobrego 
funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin 
zastępczych oraz tworzenie jednostek specjalistycznego 
poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych 
pt. „Pomocna dłoń” oraz „Tworzenie niespokrewnionych  
z dzieckiem  rodzin, zawodowych niespokrewnionych  
z dzieckiem  rodzin  zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka 
pt. „Stawiamy na rodzinę” (druk nr 13/127). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor PCPR  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie dwóch 
projektów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną i zgłoszenie ich  
w konkursie ogłoszonym przez  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację zadania pn. Tworzenie infrastruktury 
niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej,  
w tym rodzin zastępczych oraz tworzenie jednostek specjalistycznego 
poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych  
pt. „Pomocna dłoń” oraz zadania pn. Tworzenie niespokrewnionych  
z dzieckiem  rodzin, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem  
rodzin  zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka pt. „Stawiamy na 
rodzinę”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor PCPR  
w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 
2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/127). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i 
Informacji – Agnieszka Turek.   

 
4. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na rok 2009 
(druk nr 2/127). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie wyraŜając zgodę na  
przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie 
własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie w maju o kwotę  
70 000,00 zł kosztem zmniejszenia transz przekazywanych  
w listopadzie o 35 000,00 zł oraz w grudniu o 35 000,00 zł. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 3/127). 

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

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy 
ALFA S.C. z Gryfina o rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia (druk nr 7/127). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz rozpatrzeniu 
wniosku Wykonawcy ALFA S.C Krzysztof Hładki z Gryfi na 
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zawierającego prośbę o rozwiązanie umowy RI-14/08 z miesięcznym 
wypowiedzeniem Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
dwustronne rozwiązanie ww. umowy. Wykonawca składając ofertę  
i zawierając umowę zobowiązał się do dostarczania przedmiotu 
zamówienia po stałych cenach przez okres 12 miesięcy. Jakiekolwiek 
zmiany  kursu walut lub inne czynniki cenotwórcze powinny być 
wkalkulowane w koszty realizacji umowy.  

W związku z powyŜszym Zarząd jednogłośnie  odrzucił prośbę  
o rozwiązanie umowy na dostarczanie materiałów eksploatacyjnych  
do urządzeń biurowych, przypominając jednocześnie o zapisie w § 7 
ww. umowy, w którym mowa o 10 % karze za odstąpienie od umowy. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczenie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 
(druk nr 4/127). 

 
 Wniosek na druku nr 4/127 został jednogłośnie zdjęty przez 
Zarząd Powiatu z porządku obrad. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. podpisania aneksu do umowy na 
świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych będących 
na stanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 5/127). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie aneksu do umowy serwisowej kserokopiarki cyfrowej 
SHARP AR 5316 będącej na stanie Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w Wydziale Zarządzania Drogami.  
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień 
publicznych na 2009 r. dotyczącego postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w  Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie (druk nr 6/127). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
zobowiązał Naczelnika do uzupełnienia planu zamówień publicznych 
na 2009 r. dotyczącego postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
w  Starostwie Powiatowym w Gryfinie i przedstawienia go na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją 
asfaltową dróg powiatowych w 2009 roku z podziałem na 2 zadania: 
zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko-Zdrój”  (druk nr 8/127). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją 
asfaltową dróg powiatowych w 2009 roku z podziałem na 2 zadania: 
zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko-Zdrój” wybieraj ąc na zadanie I ofertę Konsorcjum firm 
TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu Maszyn Drogowych  
Sp. A. oraz Przedsiębiorstwa Drogowego „EMULEX” Sp. z o.o.  
ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę w wysokości 232 259,94 zł 
brutto, na zadanie II wybierając ofertę firmy „SALDROG” Sp. z o.o. 
ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę w wysokości 238 516,10 zł 
brutto, 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-7/09. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na 
terenie miasta Chojna w latach 2009-2011” (druk nr 9/127). 

 



 6

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości ulic powiatowych na 
terenie miasta Chojna w latach 2009-2011” wybierając ofertę firmy 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie  za kwotę  
w wysokości 211 575,10 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-6/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku  Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
w/s wyraŜenia zgody na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia 
Technikum Informatycznego (druk nr 10/127). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 364/2007/2008  
o potrzebie kształcenia specjalnego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zajęcia rewalidacyjne (dydaktyczno-wyrównawcze) w wymiarze  
2 godzin tygodniowo dla  ucznia kl. I Technikum Informatycznego na 
czas od 09 marca 2009 r. do końca roku szkolnego 2008/2009. 

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

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
umowy najmu zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (druk 
nr 11/127). 

 
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 
rozwiązanie umowy najmu za uprzednim trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem od dnia 01.07.2009 r. zawartej pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia 
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Nauczycieli. Jednocześnie Zarząd wyznaczył do dnia 30.06.2009 r. 
termin odbioru najmowanych pomieszczeń po ich odświeŜeniu  
i wybiałkowaniu.  

 

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

 
14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania porozumienia 

na udzielenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr prowadzącego DPS  
w Moryniu (druk nr 12/127). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę  na 
podpisanie porozumienia określającego sposób przekazania  
i rozliczenia dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł przekazanej przez 
Powiat Gryfiński dla Zgromadzenia Sióstr prowadzącego Dom 
Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 
15. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
  
 
 
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 …………………………….. 


