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Protokół nr 159/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 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. Protokoły: Nr 157/III/2009 z dnia 08 października 2009 r., Nr 158/III/2009 z dnia 

12 października 2009 r., zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymało się,  
0 – przeciw).  

 
1. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w/s zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 1/159). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan wydatków jednostki w § 4010-Wynagrodzenia osobowe 
pracowników o kwotę 10 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu  
§ 4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej,  
z przeznaczeniem na utworzenie funduszu nagród dla pracowników 
zgodnie z ustawą o pracownikach słuŜby cywilnej na planowane 
nagrody roczne dla pracowników. 
 
2. 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 2/159). 

 
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 682/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
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Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 
2014, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. i uchwałą Nr XXXIII/317/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 03.09.2009 r. (druk nr 3/159). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
 Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 
Zarząd jednogłośnie ze względu na błędy zawarte w projekcie uchwały 
oraz w jego załączniku odesłał w/w projekt do Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w celu naniesienia poprawek  
i przedstawienia Zarządowi poprawionej wersji projektu uchwały.  
 
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. „Remont 
pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji 
obiektów” (druk nr 4/159). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Remont pomieszczeń DPS 
Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów” z podziałem na 
dwie części zamówienia tj. „Remont pawilonu”, „Remont łącznika”.  

 
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 pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji 
obiektów” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 683/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń DPS 
Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów”. 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-22/09. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania 
umowy na „Odwodnienie i umocnienie skarpy przy tarasie Domu 
Dziecka w Chojnie” (druk nr 5/159). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawcy tj. firmy Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „AB” Marek 
Andrych z Gryfina na zadanie pn. „Odwodnienie i umocnienie skarpy 
przy tarasie Domu Dziecka w Chojnie” za kwotę w wysokości 
33 091,54 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy  
w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-11/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków oraz Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s partycypacji  
w kosztach utrzymania piaskownika zlokalizowanego  
na ul. Parkowej w Moryniu (druk nr 6/159). 

 
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 Porozumienia  
z Gminą Moryń w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania 
piaskownika zlokalizowanego na ul. Parkowej w Moryniu, 
znajdującego się na działce nr 1.21, połoŜonej w obrębie 3 miasta 
Moryń.  Porozumienie zostało zawarte do 23 września 2012 r. Powiat 
będzie ponosił 15,3 % kosztów utrzymania piaskownika, co stanowi 
rocznie kwotę w wysokości ok. 230,00 zł. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „świadczenie usługi 
polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego 
gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia  na drogach 
powiatowych w powiecie gryfińskim” (druk nr 7/159).  
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz  
z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji 
odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim”.  

 
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.: „świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 684/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „świadczenie usługi 
polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – 
w ramach modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych  
w powiecie gryfińskim”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-21/09. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2009/2010 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina 
Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina 
Chojna, zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie  
Nr VI – gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII – gmina 
Mieszkowice” (druk nr 8/159). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2009/2010 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina Stare 
Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: 
Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – 
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gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia, Moryń  
i zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice”. 

 
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.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010  
z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie  
Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-
Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 685/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 z podziałem na zadania: 
zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo; zadanie Nr II gmina Gryfino, 
zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina 
Chojna, zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – 
gminy: Cedynia, Moryń i zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-20/09. 
 

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

 
9. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd przedstawił swoje propozycje do nominacji w I edycji konkursu o Statuetki 
Wodnika – „WyróŜnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy Gryfino”  
w kategoriach: animator sportu , zawodnik roku, twórca roku, sponsor roku, pedagog 
roku, lider organizacji pozarządowych, lider współpracy międzynarodowej, ambasador 
dobrych idei. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji, Kultury Sporu i Turystyki  
do przygotowania uzasadnień i zgłoszenia propozycji do nominacji do Biura Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Gryfino do dnia 31 grudnia 2009 r.    
 
 
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 …………………………….. 


