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Protokół nr 129/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 02 kwietnia w godz. od 800 do 1020 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 128/III/2009 z dnia 26 marca 2009 r., został przyjęty jednogłośnie  

(4 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 6/129). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w likwidacji w Gryfinie (druk nr 1/129). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 

  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie wprowadził 
poprawki w jego treści. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z naniesionymi 
poprawkami projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
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finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego 
w likwidacji w Gryfinie? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy  i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres  
01.01.-03.07. 2008 r. (druk nr 2/129). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Księgowa SPZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie  w Likwidacji  
– Jadwiga Anklewicz. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 
01.01.-03.07. 2008 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za 
okres 01.01.-03.07. 2008 r. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie  
za okres 03.07.-31.12.2008 r. (druk nr 3/129). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie 
za okres 03.07.-31.12.2008 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji  
w Gryfinie za okres 03.07.-31.12.2008 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Księgowa SPZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie  w Likwidacji  
– Jadwiga Anklewicz 

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu 
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
turystyki w roku 2009 wynikaj ących ze współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego (druk nr 7/129). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu na 
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w roku 2009 wynikających  
ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu na 
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki  
w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego. 
 
6. 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.: „Wykonanie wycen 
szacunkowych nieruchomości” i wybór oferty  (druk nr 4/129). 

 
 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 przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie 
wycen szacunkowych nieruchomości” stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego wybierając ofertę firmy „BELLUS” Wycena 
Nieruchomości z Przecławia za kwotę w wysokości 26 333,70 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-04/09. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień 
publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (druk nr 5/129). 

 
  Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
plan zamówień publicznych dotyczący postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie  
na 2009 r. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Członek Zarządu  

– Jan Podleśny oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu 
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w roku 2009 wynikających ze współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego (druk 
nr 8/129). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu na 
realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2009 
wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu na 
realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
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narodowego w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu 
na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w roku 2009 wynikających ze współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego (druk 
nr 9/129).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu na 
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 
wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach konkursu na 
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w roku 2009 wynikających ze współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania. pn.: Budowa chodnika 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z  
w miejscowości Piasek Gm. Cedynia – I ETAP o pow.1700m2 (druk  
nr 10/129). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika zlokalizowanego  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z w miejscowości Piasek  
Gm. Cedynia – I ETAP o pow. 1700m2” wybierając ofertę firmy 
„SANBUD” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Myśliborza za 
kwotę w wysokości 287 496,16 zł brutto.  
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-4/09. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

dostawy słupków drogowych do oznakowania dróg powiatowych 
(druk nr 11/129).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenia dostawy słupków drogowych do 
oznakowania dróg powiatowych firmie Restal Sp. z o.o. z Opola za 
kwotę 16 764,02 zł brutto. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic 
powiatowych w Gryfinie i Chojnie przy uŜyciu masy „na gorąco” 
(druk nr 12/129). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania remontu 
cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic powiatowych w Gryfinie  
i Chojnie przy uŜyciu masy „na gorąco” firmie Trans Complex  
z Pyrzyc za kwotę 30 744,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.2234-17/2009. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
13. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski.  
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Biura Obsługi Rady i Zarządu 
Pani Dominika Konopnicka, natomiast 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 …………………………….. 


