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Protokół nr 157/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
  

 W dniu 08 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 156/III/2009 z dnia 01 października 2009 r. został przyjęty 

jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. 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. „Modernizacja sieci 
teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 
(druk nr 16/157). 

 
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 tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja sieci 
teleinformatycznych Starostwa Powiatowego 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.: „Modernizacja sieci teleinformatycznych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 677/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci 
teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
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2. 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” (druk nr 17/157).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
uniewaŜniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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.AM.3431-13/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierŜawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 1/157). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierŜawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 678/2009 w sprawie 
określenia zasad dzierŜawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierŜawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów związanych 
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 2/157). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierŜawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 679/2009 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 
dzierŜawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Porozumienia z  Gminą Trzcińsko Zdrój  
w/s wspólnej przebudowy w 2010 r. chodników zlokalizowanych  
w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko Zdrój  
(druk nr 3/157). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia  
z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej przebudowy w 2010 r. 
chodników zlokalizowanych na terenie Gminy w ciągu dróg 
powiatowych Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice – Chełm Górny  
w m. Gogolice oraz 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice  
w m. Strzeszów. Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe 
stanowiące 50 % wartości całości inwestycji w wysokości  
do 73 125,00 zł brutto. 
 

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

 
6. Podpisanie Umowy z Gminą Mieszkowice w/s udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji celowej  
z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie (druk nr 4/157). 

 
 Po zapoznaniu się treścią umowy w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji celowej  
z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy pomocy 
Wydziału Finansowo-Księgowego do wprowadzenia poprawek  
i przedstawienia w/w projektu umowy.  
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7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2009 r. (druk nr 5/157). 

 
 Po zapoznaniu się w wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r., oraz opinią Skarbnika 
Powiatu w przedmiotowej sprawie, Zarząd jednogłośnie postanowił,  
Ŝe w/w wniosek rozpatrzy w późniejszym terminie po analizie 
sprawozdań wrześniowych. 
 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 6/157). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie 
własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie w październiku  
o kwotę 23 000,00 zł kosztem niewykorzystanych transz: lipcowej  
w kwocie 9 000,00 zł oraz sierpniowej w kwocie14 000,00 zł. 
 
9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2009 r. (druk nr 7/157). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki na 2009 r. o kwotę 
3 468,00 zł, w związku z przyznanym z Gminy Chojna 
dofinansowaniem kosztów przyuczenia do nauki zawodu osób 
młodocianych. 
 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 8/157). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie 
własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie w październiku  
o kwotę 58 000,00 zł oraz w listopadzie o kwotę 47 000,00 zł kosztem 
niewykorzystanej transzy wrześniowej w kwocie 105 000,00 zł. 
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11. Wniosek Przewodniczącej Stowarzyszenia „Pod Dębami” oraz 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w/s zwiększenia 
dotacji dla DPS w Dębcach  (druk nr 9/157). 

 
 Po zapoznaniu się w wnioskiem Przewodniczącej Stowarzyszenia 
„Pod Dębami” oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
w sprawie zwiększenia dotacji dla DPS w Dębcach Zarząd jednogłośnie  
zobowiązał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
do przedstawienia projektu umowy na wykonanie dokumentacji 
technicznej oraz kosztorysów na wymianę rurociągu przesyłowego 
oraz instalacji urządzeń grzewczych przy zastrzeŜeniu, Ŝe Powiat 
przekaŜe 50% wartości dokumentacji do kwoty 7 500,00 zł  a pozostała 
kwota zostanie pokryta środkami własnymi Stowarzyszenia. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r. 
(druk nr 10/157). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
dochodów powiatu o kwotę 79 409,09 zł oraz planu wydatków 
jednostki o kwotę 25 712,28 zł w związku z realizacją Projektów 
Partnerskich Comenius Regio program „Uczenie się przez całe Ŝycie”.                 

 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 11/157). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki o kwotę 77 433,78 zł w związku z dokonaniem 
wypłat jednorazowych w postaci nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych. W/w środki b ędą pochodziły z rezerwy celowej budŜetu 
powiatu.  
 
14. 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 12/157). 

 
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 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 680/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 13/157). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok 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 zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zawarcia 

porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy 
Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do 
aplikacji i e-usług (druk nr 14/157). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki 

– Waldemar Trzeciak.. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy 
Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 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 zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji 
przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci 
Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 

Waldemar Trzeciak.. 
 
17. Wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
w/s podpisania oświadczenia dot. przejęcia zobowiązań  
po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk  
nr 15/157). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz 
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Inspektor - Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
 i Nadzoru Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

  
 Na wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie oświadczenia dla 
Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie przejęcia zobowiązań  
po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. PowyŜsze 
oświadczenie wydaje się w celu dokonania zmiany wpisu w księdze 
wieczystej nieruchomości zabudowanej połoŜonej w obrębie 3 miasta 
Gryfino. 
 
18. Przyjęcia sprawozdania finansowego zlikwidowanego SPZOZ 

Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 15a/157). 
 

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

 
 Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym 
zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zarząd postanowił,  
Ŝe przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie 
nastąpi na kolejnym posiedzeniu.  

 
W tym momencie posiedzenie  Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 
 Jednocześnie na podstawie § 71 i 72 Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
25.01.2007 r. (ze zm.) Zarząd powołał Zespół w składzie: 

1. Jarosław Witeńko – Przewodniczący Zespołu, 
2. Janina Niwa – Członek,  
3. Ewa Dobosiewicz – Członek, 
4. Magdalena Bołbot – Członek, 
5. Gabriela Myślewska – Członek, 
6. GraŜyna Dąbkiewicz – Członek, 

który w dniach od 12.10.2009 r. do 14.10.2009 r. dokona przejęcia 
dokumentacji i mienia po likwidowanym Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor  – 
Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
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19. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Po zapoznaniu się z pismem znak: PCPR.G-o.822/2057/MB/2009 Zarząd 

zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do przygotowania aneksu do umowy  
nr 2/PCPR/DPS - Trzcińsko Zdrój/2007 z dnia 12.10.2007 r. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem znak: L.dz.Dz.przep.KWP-46/09 Komendanta 
Powiatowego Policji w Gryfinie dot. moŜliwości zgłaszania do dnia 27 października 
2009 r. kandydatów do konkursu o tytuł Najlepszego Dzielnicowego Garnizonu 
Zachodniopomorskiego.  

  
 
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 …………………………….. 


