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Protokół nr 146/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 06 sierpnia w godz. od 800 do 930 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 145/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 

1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia 
protokołu z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie, z dnia 10 lipca 2009 r. oraz skierowania 
wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki 
(druk nr 1/146).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu  uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli - Edyta Szturo. 
 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z dnia 10 lipca 2009  
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno– 
Pedagogicznej w Chojnie r., obejmującej tematyką realizację min. 5 % 
wydatków w zakresie przestrzegania realizacji procedur dotyczących 
celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 
wydatków w 2008 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
do dyrektora kontrolowanej jednostki. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości realizacji 
zadania pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” przez Stowarzyszenie „Dom 
z Sercem w Trzcińsku Zdroju”, w zakresie pobierania odpłatności 
za pobyt oraz gospodarki depozytami mieszkańców  
(druk nr 2/146). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości realizacji zadania  
pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” przez 
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Stowarzyszenie „Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju”, w zakresie pobierania odpłatności za pobyt  
oraz gospodarki depozytami mieszkańców w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 641/2009 w sprawie 
przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości realizacji zadania 
pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym 
w Trzcińsku Zdroju” przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem  
w Trzcińsku Zdroju”, w zakresie pobierania odpłatności za pobyt  
oraz gospodarki depozytami mieszkańców. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  
ds. Kontroli - Edyta Szturo. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę pn. „Dostawa materiałów biurowych” i wyboru 
oferty (druk nr 3/146). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak- Saków. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa materiałów biurowych”, 
wybierając ofertę firmy PAPCOM S.C. Z. Dobrodziej i Ł. Dobrodziej 
ze Szczecina za kwotę 69 685,98 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-14/09. 
 
4. Wniosek 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. „Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
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z Zarządzeniem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 186  
poz. 1322)”(druk nr 4/146). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich 
rodzajów wykonanych zgodnie z Zarządzeniem nr 8  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów”. 

 
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.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Zarządzeniem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)” w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę?  
 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 642/2009 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Zarządzeniem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji i oznaczenia 
pojazdów (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-18/09. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak- Saków. 

 
5. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa w/s realizacji planu gospodarki odpadami przez gminy 
z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/146). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor w Wydziale Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sylwia Łogin. 
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 Zarząd zapoznał się z informacją sporządzoną na podstawie 
sprawozdań za okres 2007-2008 przedłoŜonych przez gminy z terenu 
Powiatu Gryfińskiego dot. realizacji zadań określonych w Gminnych 
Planach Gospodarki Odpadami. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa pod nr sprawy OŚ.SŁ.7620-02/09. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor w Wydziale Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sylwia Łogin. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zlecenia 
wykonania robót odwadniających drogę powiatową Nr 1423Z w 
miejscowości Jelenin gm. Chojna, finansowanych ze środków 
PFOŚiGW w Gryfinie na 2009 r. zatwierdzonych uchwałą  
Nr XXXII/300/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. 
(druk nr 6/146). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
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 1423Z w miejscowości 
Jelenin (gm. Chojna), za kwotę 6 527,00 zł brutto, finansowanych  
ze środków PFOŚiGW w Gryfinie  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie ze Spółką DATOR 
Development S.A. z Poznania aneksu do porozumienia z dnia 
23.12.2008 r. w/s uzgodnienia sposobu realizacji i finansowania 
chodnika w ul. Jagiellońskiej w Chojnie (druk nr 7/146). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do Porozumienia 
zawartego ze Spółką DATOR Development S.A. z Poznania w dniu 
23.12.2008 r. w sprawie uzgodnienia sposobu realizacji i finansowania 
chodnika w ul. Jagiellońskiej w Chojnie, dla poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i pawilonu handlowego, w którym przedłuŜa się termin 
wykonania prac do dnia 31 sierpnia 2009 r. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania zlecenia dla wykonawcy wycinki krzaków o pow. 
14 547 m2 na drogach powiatowych:Nr 1425Z na odc. Czachów-
Orzechów, Nr 1399Z na odc. Nowe Objezierze-Klępicz, Nr 1392Z 
na odc. od drogi wojewódzkiej Nr 124 do Łukowic oraz na odc. 
Łukowice-Czachów-Lubiechów Górny (druk nr 8/146). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Zakładowi Usług Leśnych, 
Drogowych i Melioracyjnych z Chojny – Dorota Jeziorska-Ziętek 
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w pasie dróg powiatowych:  
Nr 1425Z na odc. Czachów - Orzechów, Nr 1399Z na odc. Nowe 
Objezierze-Klępicz, Nr 1392Z na odc. od drogi wojewódzkiej Nr 124 
do Łukowic oraz na odc. Łukowice – Czachów - Lubiechów Górny, 
polegających na oczyszczeniu pobocza drogi o szerokości zmiennej  
od 2,0 do 3,5 m z samosiewów oraz odrośli korzeniowych drzew  
i krzewów, wycięciu krzaków przy gruncie oraz uprzątnięciu terenu,  
za kwotę 31 130,58 zł brutto.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

O godz. 905 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę 
 w obradach, która trwała do godz. 915. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s powołania Kapituły przyznaj ącej statuetkę bociana 
w konkursie „Wyró Ŝnienie Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu” (druk nr 9/146).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki – Magdalena Pieczyńska. 
 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wytypował Pan ią Magdalenę 
Pieczyńską - Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do składu Kapituły przyznaj ącej statuetkę bociana w 
konkursie „Wyró Ŝnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” 
oraz zaproponował, aby pozostali członkowie zostali wybrani spośród 
pracowników pras lokalnych z m. Chojna i Gryfino.  
 W tym celu zobowiązał Panią Magdalenę Pieczyńską  
do wystosowania pism do Redaktorów Naczelnych Gazet: Nowe 7 Dni 
Gryfina, Gazeta Gryfińska, Ekspres Gryfiński, Gazeta Chojeńska  
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i Chojeńska Gazeta Skrzynkowa z prośbą o wskazanie swojego 
przedstawiciela. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor w Wydziale Edukacji, 

Kultury, sportu i Turystki – Magdalena Pieczyńska. 
 
10. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez zwiększenie 
wydatków na zakupy inwestycyjne dla jednostek budŜetowych 
(druk nr 10/146). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Kierownika Referatu 

Informatyki – Marcin Konopnicki. 
 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Referatu 
Informatyki jednogło śnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750, rozdziale 
75020, paragrafie 6060 o kwotę 20 000,00 zł i na jednoczesne 
zmniejszenie o tą kwotę rezerwy ogólnej. Zmiany w planie wydatków 
dokonuje się z uwagi na planowaną w 2009 r. inwestycję 
„Modernizacja sieci informatycznych”, a wnioskowana kwota zostanie 
przeznaczona na wykonanie sieci informatycznej w budynku  
przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo – Księgowy  
do przygotowania uchwały w tym zakresie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Kierownika Referatu 
Informatyki – Marcin Konopnicki. 

 
11. 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 11/146). 

 
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 – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 643/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
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12. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie złoŜoną zgodnie z zaleceniem w sprawie dostosowania 
kwoty wydatków do przyznanej kwoty dochodów, w którym przychyla się do zmian 
w planie finansowym jednostki poprzez zwiększenie planu wydatków  
z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 30 185,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza oraz na zwiększeniu o tą samą kwotę planu dochodów 
budŜetowych w zakresie zadań własnych w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza. 

 Jednocześnie zobowiązał Wydział Finansowo – Księgowy do przygotowania 
uchwały w tym zakresie. 

2. Zarząd zapoznał się z Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej znak:  
DZSE-2-TS-0450-126/09 z dnia 30 lipca 2009 r. dotyczącym uchylenia w całości 
zaskarŜonego postanowienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i umorzenia 
postępowania w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie oraz przekształcenia szkół wchodzących dotychczas w jego skład  
w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
z dniem 31 sierpnia 2009 r. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz ____________________     
 
 

 

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 …………………………….. 


