
 1

Protokół nr 156/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
  

 W dniu 01 października 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 155/III/2009 z dnia 24 września 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Powiatowego programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013” 
(druk nr 1/156). 

 
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 przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013”  
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 przyjęcia „Powiatowego programu aktywności 
lokalnej na lata 2009-2013”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s przekazania środków PFOŚiGW w Gryfinie  
do budŜetu powiatu w związku z wykonaniem raportu z „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego” za lata 2007-2008 
oraz sprawozdania z „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Gryfi ńskiego” za lata 2007-2008 (druk nr 2/156). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgodnie z którym 
zmniejsza się Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie o kwotę 7 500,00 zł i zwiększa się o tę 
kwotę budŜet powiatu w związku z wykonaniem raportu z „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego” za lata 2007-2008 oraz 
sprawozdania z „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Gryfi ńskiego” za lata 2007-2008. 
  
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 600/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r.  
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. (druk nr 3/156). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 600/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r.  
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 676/2009 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 600/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.04.2009 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji 
ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumień z Gminą Chojna w sprawie: 
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1401Z Chojna -Białęgi, w m. Brwice; 
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki, w m. Białęgi; 
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1423Z  Boguszczyn - Jelenin - Narost, w m. Jelenin;  
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1388Z  Strzelczyn - Kamienny Jaz, w m. Kamienny Jaz; 
 - wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej  
 Nr 1387Z Chojna- Lisie Pole, w m. Nawodna (druk nr 4/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumień 
z Gminą Chojna w sprawie: 
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1401Z Chojna - Białęgi, w miejscowości Brwice. Powiat 
 przekaŜe na ten cel środki finansowe stanowiące 50 % wartości 
 całości inwestycji w wysokości do 20 000,00 zł. 
 
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki, w miejscowości Białęgi. 
 Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe stanowiące 50 % 
 wartości całości inwestycji w wysokości do 20 000,00 zł. 
 
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1423Z  Boguszczyn - Jelenin - Narost, w miejscowości 
 Jelenin. Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe stanowiące 
 50 % wartości całości inwestycji w wysokości do 20 000,00 zł. 
 
 - wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
 Nr 1388Z  Strzelczyn - Kamienny Jaz, w miejscowości 
 Kamienny Jaz. Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe 
 stanowiące 50 % wartości całości inwestycji w wysokości  
 do 20 000,00 zł. 
 
 - wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej  
 Nr 1387Z Chojna - Lisie Pole, w miejscowości Nawodna. Powiat 
 przy uwzględnieniu kosztów jakie poniósł w 2009 r.  
 na  przygotowanie dokumentacji technicznej, przekaŜe na ten 
 cel środki finansowe w wysokości do 72 500,00 zł. Koszt całości 
 inwestycji wynosi do 160 000 zł. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z  Gminą Mieszkowice w/s remontu 
drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice -Gozdowice, na odcinku 
przejście przez m. Czelin (druk nr 4a/156). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
po wprowadzeniu zmian, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Porozumienia z Gminą Mieszkowice w sprawie wykonania 
w 2010 r. remontu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice -
Gozdowice, na odcinku: przejście przez miejscowość Czelin. Powiat 
przekaŜe na ten cel środki finansowe stanowiące 50 % wartości całości 
inwestycji w wysokości do 150 000,00 zł. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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6. Uzupełniony 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 5/156).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
  Po przeprowadzonej dyskusji, w związku z koniecznością 
dokonania aktualizacji dochodów i wydatków budŜetu w miesiącu 
listopadzie i grudniu br. oraz faktem, Ŝe nie będzie moŜliwe 
zabezpieczenie środków  finansowych na wcześniej planowaną 
inwestycję będącą przedmiotem przetargu, Zarząd jednogłośnie 
postanowił uniewaŜnić przetarg w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Remont części I piętra budynku internatu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”.  Nie jest  
w interesie Zamawiającego uruchomienie w roku bieŜącym tejŜe 
inwestycji a związane jest to z niezrealizowaniem dochodów  
ze sprzedaŜy majątku i koniecznością zrównowaŜenia budŜetu poprzez 
ograniczenie wydatków w 2009 r. Udokumentowanie w/w decyzji 
nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
7. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
1. Zarząd zapoznał się z pismem znak: GN-6063/41/2009 Wójta Gminy Radogoszcz  

w/s rozwaŜenia wsparcia Gminy w związku z powodzią, która przeszła przez Gminę 
na przełomie czerwca i lipca br. 

2. Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr XVIII/108/S/2009 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24.09.2009 r. w/s wszczęcia postępowania  
dot. stwierdzenia niewaŜności w części uchwały XXXIII/314/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/2007 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
przyznawania środków finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie.  

 
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 …………………………….. 
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