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Protokół nr 143/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 16 lipca 2009 r. w godz. od 800 do 1000 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 zmieniony, dodano druki: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenie zgody  na 
 zlecenie wykonania robót remontowych w ramach modernizacji systemu 
 odwodnienia dróg na drodze powiatowej Nr 1441Z w Chojnie (druk nr 11/143). 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenie zgody  na 
 zlecenie wykonania wycinki krzaków na drogach powiatowych (druk  
 nr 12/143). 

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

3. Protokół Nr 142/III/2009 z dnia 08 lipca 2009 r.  został  przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej przez siebie jednostki (druk nr 1/143). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej przez siebie jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 632/2009 w sprawie 
upoważnienia p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
przez siebie jednostki. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie wraz Wydziałem Organizacji i Informacji  
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do ustalenia procedury konkursowej na wolne stanowisko kierownicze  
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 
  
2. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w PUP w Gryfinie, z dnia 09 czerwca 
2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora 
kontrolowanej jednostki (druk nr 2/143). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyjął jednogłośnie protokół z dnia 09 czerwca 2009 r.  
z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie 
obejmującej realizację min. 5 % wydatków w zakresie przestrzegania 
realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań 
finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r. oraz po dodaniu  
pkt 13 w brzmieniu: „o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich 
niewykonania proszę powiadomić Zarząd Powiatu w terminie 30 dni”, 
skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do 
kierownika jednostki. 
 
3. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie, z dnia 19 czerwca 2009 r. oraz 
skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora 
kontrolowanej jednostki (druk nr 3/143). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyjął jednogłośnie protokół z dnia 19 czerwca 2009 r.  
z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie obejmującej realizację min. 5 % wydatków w zakresie 
przestrzegania realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania 
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r. oraz po 
dodaniu pkt 11 w brzmieniu: „o sposobie wykonania zaleceń lub 
przyczynach ich niewykonania proszę powiadomić Zarząd Powiatu  
w terminie 30 dni”, skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do kierownika jednostki. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Starosta Gryfiński  

– Wojciech Konarski. 
 
4. 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.: „Termomodernizacja 
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budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” i wybór ofert na obie 
części zamówienia (druk nr 5/143). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie” jednogłośnie wybierając na I część zamówienia  
dot. „Docieplenia ścian powyżej cokołu” ofertę firmy Handlowo-
Usługowej GEKO z Pyrzyc za kwotę w wysokości 378 694,69 zł brutto, 
natomiast na II część zamówienia dot. „Docieplenia przyziemia” 
postanowił wybrać ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
z Gryfina  za kwotę w wysokości 73 407,72 zł brutto. Jednocześnie 
Zarząd jednogłośnie postanowił w części II zamówienia odrzucić ofertę 
firmy FBR BRUKPOL-2 z Żabnicy, ponieważ Wykonawca popełnił 
błąd przy wylizaniu podatku VAT. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-10/09. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił  Starosta Gryfiński  

– Wojciech Konarski. 
 
5. 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.: „Remont korytarza  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” i wybór oferty (druk  
nr 6/143). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont 
korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”  jednogłośnie 
wybierając ofertę firmy A-PLUS Sp. z o.o. ze Szczecina za kwotę  
w wysokości 89 210,26 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AK.3431-09/09. 
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6. 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. „Remont części I 
piętra budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 7/143). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Remont części I 
piętra budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie”. 

 
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.: „Remont części I piętra budynku internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 633/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont części I piętra 
budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AK.3431-13/09. 
 
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 pn. „Dostawa 
materiałów biurowych” (druk nr 8/143). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
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zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, po wprowadzeniu poprawki  
w pkt XII gdzie termin składania i otwarcia ofert ustala się na dzień  
30 lipca 2009 r., na zadanie pn. „Dostawa materiałów biurowych”. 

 
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.: „Dostawa materiałów biurowych” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 634/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów 
biurowych”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-14/09. 

 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do uchwały  
Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 4/143). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do uchwały  
Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku  
do uchwały Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie. 
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  Likwidator SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji 
poinformował Zarząd Powiatu, że w związku z otrzymaniem od 
Telekomunikacji Polskiej S.A. wezwania do zapłaty za usługi 
telekomunikacyjne, zaległość wobec TP S.A. w kwocie 3.836,50 zł 
zostanie uregulowana do dnia 31 lipca 2009 r.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania ekspertyzy aktualnego stanu 
nawierzchni ul. Pomorskiej w Gryfinie (druk nr 9/143). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie nie wyraził zgody na zlecenie 
wykonania ekspertyzy aktualnego stanu nawierzchni ul. Pomorskiej  
w Gryfinie. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenie 

zgody  na zlecenie wykonania robót remontowych na ulicach 
Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie (druk nr 10/143). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Trans Complex  
z Pyrzyc wykonania robót remontowych na ulicach Słowiańskiej  
i Jagiellońskiej w Chojnie za kwotę w wysokości 34 361,30 zł brutto. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenie 

zgody  na zlecenie wykonania robót remontowych w ramach 
modernizacji systemu odwodnienia dróg na drodze powiatowej  
Nr 1441Z w Chojnie (druk nr 11/143). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług 
Melioracyjnych z Chojny  wykonania robót remontowych w ramach 
modernizacji systemu odwodnienia dróg polegających na likwidacji 
zastoisk wodnych na drodze powiatowej Nr 1441Z w Chojnie za kwotę 
w wysokości 2 562,00 zł brutto. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenie 
zgody  na zlecenie wykonania wycinki krzaków na drogach 
powiatowych (druk nr 12/143). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług 
Leśnych Drogowych i Melioracyjnych z Chojny  wykonania wycinki 
krzaków na drodze powiatowej Nr 1384Z na odcinku Trzcińsko Zdrój-
Stołeczna oraz na drodze Nr 1402Z na odcinku Gogolice-Chełm Górny 
za kwotę w wysokości 17 863,65 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie dot. terminów wykonania zaleceń pokontrolnych 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gryfinie zobowiązał Główną 

Księgową Ośrodka do przygotowania w jak najszybszym terminie, przynajmniej dwa 

dni przed zaplanowanymi na dzień 22 lipca lub 30 lipca 2009 r.  posiedzeniami Zarządu 

Powiatu, informacji z realizacji budżetu placówki oraz wysokości zaangażowanych 

środków własnych na dzień 16 lipca 2009 r.  
 
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 …………………………….. 


