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Protokół nr 153/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 10 września 2009 r. w godz. od 800 do 1100 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 Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
 w/s zaakceptowania robót zamiennych przy inwestycji„Termomodernizacja 
 budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie” (druk nr 11/153). 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
 zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty 
 dodatkowe przy inwestycji pn.: „Remont korytarza w  budynku szkoły ZSP 
 Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 12/153). 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy 
 na roboty dodatkowe z Przedsiębiorstwem WielobranŜowym „AB” Marek 
 Andrych z Gryfina, Wykonawcą robót polegających na budowie 18 miejsc 
 postojowych przy ul. 9 Maja w Gryfinie (druk nr 13/153). 

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

3. Protokół Nr 152/III/2009 z dnia 3 września 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 1/153). 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r., Zarząd jednogłośnie 
postanowił pozostawić wniosek bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia 
o:  
- szczegółową analizę realizacji budŜetu jednostki do sierpnia  
z uwzględnieniem wynagrodzeń nauczycieli, administracji, obsługi 
oraz zrealizowanych wypłat jednorazowych, a takŜe analizę wydatków 
rzeczowych, 
- prognozę realizacji budŜetu jednostki od września do grudnia br., 
- szczegółową kalkulacj ę kosztów podwyŜek nauczycieli w podziale  
na poszczególne grupy awansu zawodowego (od września do grudnia), 
- propozycje zmian w zatwierdzonym planie finansowym jednostki  
w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 
2009/2010.  
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych Wydziału na 2009 r. 
(druk nr 2/153). 

 
  Na wniosek  Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  zwiększenie z rezerwy ogólnej 
budŜetu powiatu planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 
2 000,00 zł z przeznaczeniem na przegląd okresowy agregatu 
prądotwórczego, opłaty za linie telefoniczne i konserwację 
wyposaŜenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. 
 
3. 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 3/153). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 660/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok (druk  
nr 4/153). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 661/2009 w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 
2009 rok (druk nr 5/153). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 662/2009 w sprawie 
zmiany uchwały nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
08.01.2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami na 2009 rok. 

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 

naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie naleŜności 
powiatowych oraz naleŜności głównych realizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 6/153). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie naleŜności 
powiatowych oraz naleŜności głównych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 663/2009 w sprawie 
umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie 
naleŜności powiatowych oraz naleŜności głównych realizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie.  
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 

naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie naleŜności 
powiatowych oraz naleŜności głównej realizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 7/153). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie naleŜności 
powiatowych oraz naleŜności głównej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 664/2009 w sprawie 
umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie 
naleŜności powiatowych oraz naleŜności głównej realizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie. 
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8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 8/153). 

 
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 przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 665/2009 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 

zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 9/153). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 666/2009 w sprawie  
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Remont części I piętra budynku 
internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”  
i wybór oferty (druk nr 10/153). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu 
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z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont części I piętra 
budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie” Zarz ąd jednogłośnie postanowił pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia do czasu sprawdzenia przez Wydział „RI” referencji 
Wykonawcy MAGNUM-SERVICE Sp. z o.o. z/s w Szczecinie, który 
złoŜył najkorzystniejszą ofertę cenową oraz przedstawienia 
oświadczenia czy wobec Spółki, w związku z otrzymaną informacją  
o naliczaniu jej kar umownych, toczyły się procesy sądowe, które 
zakończyły się dla niej niekorzystnymi wyrokami. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zaakceptowania robót zamiennych przy inwestycji 
„Termomodernizacja budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie” (druk 
nr 11/153). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
zaakceptowania robót zamiennych, polegających na zmianie systemu 
pokrycia dachowego, polegającego na wykorzystaniu folii dachowej 
Alkor Plan o grubości 1,5 mm., przy inwestycji „Termomodernizacja 
budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie”. PowyŜsza zmiana nie powoduje 
zwiększenia wartości realizacji w/w inwestycji.   
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
z wolnej ręki na roboty dodatkowe przy inwestycji pn.: „Remont 
korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (dr uk  
nr 12/153). 

 
 Na wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej 
ręki na roboty dodatkowe przy inwestycji pn.: „Remont korytarza  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” zlecając wykonanie  zadania 
firmie A-PLUS Sp. z o.o. z/s w Szczecinie za kwotę w wysokości 
9 331,60 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik  Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na roboty dodatkowe z Przedsiębiorstwem 
WielobranŜowym „AB” Marek Andrych z Gryfina, Wykonawc ą 
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robót polegających na budowie 18 miejsc postojowych przy  
ul. 9 Maja w Gryfinie (druk nr 13/153). 

 
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 umowy Nr 27/ZD/09  
na roboty dodatkowe, przy inwestycji polegającej na budowie 18 
miejsc postojowych przy ul. 9 Maja w Gryfinie, zlecając ich wykonanie  
firmie Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „AB” Marek Andrych  
z Gryfina za kwotę w wysokości 17 531,27 zł brutto.   
 

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

 
14. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem znak: BMP.PP-7328/86/09 Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino skierowanym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
dot. pawilonu zlokalizowanego na działce nr 267/7, stanowiącej teren zamknięty PKP, 
połoŜonej w obrębie nr 3 miasta Gryfino. 
 
 
 
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 …………………………….. 


