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Protokół nr 141/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 02 lipca w godz. od 800 do 1010 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 bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 140/III/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.  został  przyjęty jednogłośnie 

(4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - 

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego 
jednostki na 2009 r. (druk nr 9/141). 

 
 Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę  
w wysokości 2 540,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wypoczynku letniego wychowanków. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 
2. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2009 r. (druk nr 10/141). 
 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
ogólnej planu wydatków jednostki o kwotę w wysokości 1 039,92 zł  
w związku z otrzymaniem noty obciąŜeniowej za dojazdy na egzaminy 
maturalne nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania zlecenia na wykonanie oczyszczenia poboczy dróg 
powiatowych Nr 1391Z Chojna-Krzymów na odcinku Chojna – 
Stoki i Nr 1402Z Chojna – Narost na odcinku Czartoryja – Brwice 
(druk nr 1/141). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie zlecenia dla firmy 
Usługi Leśne, Handel Drzewem z Chojny na wykonanie oczyszczenia 
poboczy dróg powiatowych Nr 1391Z Chojna-Krzymów na odcinku 
Chojna – Stoki i Nr 1402Z Chojna – Narost na odcinku Czartoryja – 
Brwice za kwotę w wysokości 11 202,90 zł brutto. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w/s powierzenia  
i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na 
terenie miasta Cedynia (druk nr 2/141). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  
z Gminą Cedynia w sprawie powierzenia i sposobu finansowania zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia w okresie od 
16.06.2009 r. do 31.12.2010 r. Powiat przekaŜe na realizację  
w/w zadania środki finansowe w wysokości  46 250,00 zł. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Aneksu do porozumienia w/s przebudowy w 2009 
roku drogi Górnowo - Dłusko Gryfińskie w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (druk  
nr 3/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do 
porozumienia zawartego z Gminą Banie w dniu 19 listopada 2008 r.  
w sprawie przebudowy w 2009 roku drogi Górnowo - Dłusko 
Gryfi ńskie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011”, w którym zwiększa się o 10 000,00 zł kwotę 
dotacji na realizację w/w zadania. Łącznie powiat przekaŜe na ten cel 
środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania trójstronnego porozumienia z Gminą Gryfino oraz 
Gryfi ńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Gryfinie 
w/s odprowadzenia wód deszczowych z posesji do istniejącej sieci  
w ul. Kołłątaja (druk nr 4/141). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie trójstronnego 
porozumienia z Gminą Gryfino oraz Gryfi ńskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na 
wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe z budowanego 
budynku mieszkalnego GTBS Gryfino przy ul. Opolskiej oraz 
przyległego terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej  
w ul. H. Kołłątaja w Gryfinie.  Wykonane przyłączenie zostanie 
zdemontowane w chwili wykonania przez Gminę Gryfino uzbrojenia 
tejŜe działki, nie później niŜ do dnia 31.12. 2012 r.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Aneksu do porozumienia z Gminą Gryfino  
w/s przekazania i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych 
na terenie miasta Gryfino (druk nr 5/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
po wprowadzeniu następujących zmian:  
§ 4 ust. 1 pkt 1 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie: 
„w 2009 roku: w dwunastu ratach, płatnych do 15. dnia kaŜdego 
miesiąca, w następujących wysokościach: 
- za okres od stycznia do czerwca w wysokości 13.000 zł kaŜda, 
- za miesiąc lipiec w wysokości 17.000 zł, 
- za okres od sierpnia do grudnia w wysokości 14.200 zł kaŜda.” 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
porozumienia zawartego z Gminą Gryfino w dniu 31 grudnia 2008 r.  
w sprawie przekazania i finansowania zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Gryfino, w którym zwiększa się  
o 10 000,00 zł kwotę dotacji na realizację w/w zadania.  
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy na wykonanie robót polegających na 
utwardzeniu pobocza ul. Mostowej w Widuchowej (druk nr 6/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr ZD/22/2009 z firmą FBR „BRUKPOL-2” z śabnicy  na wykonanie 
robót polegających na utwardzeniu pobocza ul. Mostowej  
w Widuchowej. Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe  
w wysokości 19 595,80 zł stanowiące 50 % wartości całości inwestycji. 
Pozostałą kwotę przekaŜe Gmina Widuchowa. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. wyraŜenia zgody na zmianę terminu zakończenia umowy  
w/s wykonania remontu dróg powiatowych przez firmę Budowlano-
Usługową EKO-BUD S.C. z/s w Lisewie  (druk nr 7/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę terminu tj. do dnia  
31 lipca 2009 r. zakończenia umowy Nr ZD 23/2008 z dnia 20.10.2008 
r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni dróg powiatowych  
Nr 1385Z Lisie Pole-Polesiny, Nr 1383Z Krzywin – Rynica, Nr 1416Z 
Troszyn-Smolnica oraz Nr 1430Z Czachów-Radostów-Michałów przez 
firm ę Budowlano-Usługową EKO-BUD S.C. z siedzibą w Lisewie,  
ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i podpisał aneks 
nr 2 w tym zakresie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie, na lata 2009-2010 (druk nr 8/141). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie, na lata 2009-2010 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 628/2009 w sprawie 
przyj ęcia programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, na lata 2009-2010. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w  Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyraŜenia zgody na wynajęcie dodatkowego pomieszczenia 
biurowego dla pracowników Wydziału (druk nr 11/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie na okres 3 miesięcy  
tj. od sierpnia do października 2009 r. dodatkowego pomieszczenia 
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biurowego dla pracowników Wydziału z przeznaczeniem na 
archiwum, w budynku przy ul. Szczecińskiej 21. 
 
12. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s ustalenia terminów 

wykonania zaleceń dot. naruszenia wymagań sanitarnych obiektu 
placówki, wobec których zostanie wydana decyzja administracyjna 
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie 
(druk nr 12/141). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Chojnie oraz protokołem kontroli  
dot. oceny stanu sanitarnego placówki przeprowadzonej w jednostce 
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w dniu 08 czerwca  
2009 r., Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe nieprawidłowości 
stwierdzone podczas kontroli zostaną usunięte w następujących 
terminach: 
- do dnia 01 września 2009 r. zostaną wykonane bieŜące remonty 
związane z przywróceniem obiektu do naleŜytego stanu  
w szczególności: wyczyszczenie i pomalowanie ścian i sufitów, 
uzupełnienie ubytków podłóg, odnowienie stolarki drzwiowej, 
zabezpieczenie otworu kanalizacyjnego na zewnątrz, zabezpieczenie 
kabli instalacji elektrycznej, usunięcie zagrzybienia w łazience 
dziewcząt. 
 Zarząd zobowiązał Dyrektora Ośrodka do wykonania  
w/w remontów w powyŜszym terminie ze środków zabezpieczonych  
na remonty w budŜecie placówki na 2009 r. 
 
- do dnia 30 listopada 2010 r. w ramach realizacji inwestycji  
pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOSW w Chojnie” zostanie wymieniona stolarka okienna 
i parapety, sanitariaty, podwyŜszenie zawieszenia urządzeń 
grzewczych w pomieszczeniach dydaktycznych.   
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. ustalenia zakresu wykonania II etapu zadania  
pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOSW w Chojnie” na rok 2009 (druk nr 13/141). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem dot. ustalenia zakresu 
wykonania II etapu zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej  
i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie” 
na rok 2009 jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych do zweryfikowania dokumentacji 
technicznej w/w inwestycji w celu przygotowania rzetelnej informacji 
dot. złoŜenia wniosku o dofinansowanie powyŜszego zadania w ramach 
programu INTERREG IV A oraz do przedstawienia wniosku odnośnie 
przeprowadzenia doraźnego remontu dachu na budynku 
dydaktycznym  placówki w związku z jego przeciekaniem i zalewaniem 
sal lekcyjnych.  
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenie trybu, wartości szacunkowej 
zamówienia, SIWZ oraz powołanie komisji przetargowej  
do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa dachu 
budynku szkoły SOSW w Chojnie” w ramach zadania 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów 
obronnych w SOSW w Chojnie – II etap” (druk nr 14/141). 

 
 Zarząd postanowił zdjąć z porządku obrad wniosek Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenie trybu, wartości szacunkowej zamówienia, SIWZ oraz 
powołanie komisji przetargowej do postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
inwestycji pn. „Przebudowa dachu budynku szkoły SOSW w Chojnie” 
w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, 
segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie 
murów obronnych w SOSW w Chojnie – II etap” w związku z tym,  
Ŝe obecnie trwają działania dot. złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
powyŜszego zadania w ramach programu INTERREG IV A.  
Realizacja zadania w takim zakresie jest zatem niecelowa, poniewaŜ 
uniemoŜliwi zabezpieczenie udziału własnego. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 15/141). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 629/2009 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się  
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
16. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na zezłomowanie zestawu RTG, typu HQF-
12050, model „B-180 M4F  (druk nr 16/141). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 
 Zarząd przed podjęciem decyzji w sprawie wyraŜenia zgody na 
zezłomowanie zestawu RTG, typu HQF-12050, model „B-180 M4F, 
upowaŜnił Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do 
zamieszczenia w prasie ogłoszenia dot. złoŜenia ofert cenowych na 
zakup w/w sprzętu.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  
Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 

 

17. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
1. Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Naczelnika Wydziału 

Architektury i Budownictwa o wszczęciu w dniu 20 maja 2009 r.  
postępowania w sprawie wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę 
farmy wiatrowej oraz  stacji elektroenergetycznej (znak sprawy: 
AM.LW.73510.IV-147-148/2009). 
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2. Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie 
złoŜonymi do pisma: FK.IŚ.0717/30/09 z dnia 26.05.2009 r. dot. zmiany 
harmonogramu wydatków budŜetowych jednostki w związku  
z obowiązkowym odpisem na ZFŚS oraz z podwyŜkami dla nauczycieli. 

 
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 …………………………….. 


