
 1

Protokół nr 160/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 października 2009 r. w godz. od 1200 do 1345 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 Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
 wyboru wykonawcy remontu drogi powiatowej  Szczecin - śelisławiec w celu 
 właściwego jej odwodnienia (druk nr 3a/160). 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
 wyboru wykonawcy modernizacji odwodnienia na długości 1 km drogi 
 powiatowej  Krajnik Dolny – Krajnik Górny (druk nr 3b/160). 

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

3. Protokół Nr 159/III/2009 z dnia 15 października 2009 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie: 
 -  realizacji zadań remontowych na drogach powiatowych  
 w Gminie Chojna,   
 -wspólnej przebudowy chodników w ciągach dróg 
 powiatowych na terenie Gminy Chojna (druk nr 1/160). 

 
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 Umów  
z Gminą Chojna w sprawie: 
- realizacji zadań remontowych w Gminie Chojna na drogach 
powiatowych: Nr 1434Z Krajnik Górny-Krajnik Dolny, Nr 1387Z 
Chojna-Lisie Pole, Nr 1439Z ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Powiat 
przekaŜe na ten cel środki finansowe w wysokości 36 297,31 zł brutto; 
-  wspólnej przebudowy chodników na terenie Gminy Chojna  
w ciągach dróg powiatowych: Nr 1390Z w m. Krzymów, Nr 1401Z  
w m. Narost. Powiat przekaŜe na realizację tego zadania środki 
finansowe w wysokości do 93 000,00 brutto w postaci dotacji celowej.  
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania umowy z  Gminą Widuchowa w/s wspólnej 
przebudowy w 2010 r. chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi 
powiatowej Steklno - Widuchowa w m. Marwice (druk nr 2/160). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy 
z Gminą Widuchowa w sprawie wspólnej przebudowy w 2010 r. 
chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1381Z Steklno 
- Widuchowa w m. Marwice. Powiat przekaŜe na realizację tego 
zadania środki finansowe w wysokości do 70 000,00 brutto.   
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy modernizacji odwodnienia 
na długości 1 km drogi powiatowej  Krajnik Dolny – Krajnik 
Górny (druk nr 3/160). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe z Mieszkowic wykonania 
modernizacji odwodnienia na długości 1 km drogi powiatowej   
Nr 1434Z Krajnik Dolny – Krajnik Górny za kwot ę w wysokości do 
33 786,07 zł brutto. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy remontu drogi powiatowej  
Szczecin - śelisławiec w celu właściwego jej odwodnienia (druk  
nr 3a/160). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „DOM-BUD” ze Szczecina 
wykonania robót remontowych polegających na likwidacji zastoisk 
wodnych w ciągu drogi powiatowej  Nr 1350Z Szczecin - śelisławiec  
o dł. 1,7 km za kwotę w wysokości 40 260,00 zł brutto. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy remontu drogi powiatowej  
Chojna – Lisie Pole w celu właściwego jej odwodnienia (druk  
nr 3b/160). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie 
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Przedsiębiorstwo WielobranŜowe z Mieszkowic wykonania robót 
remontowych polegających na likwidacji zastoisk wodnych w ciągu 
drogi powiatowej  Nr 1387Z w m. Lisie Pole.  Powiat przekaŜe na 
realizację tego zadania środki finansowe w wysokości 11 050,00 zł 
brutto.  
 

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

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

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Banie, w obrębie geodezyjnym Swobnica, działka nr 612/2 – 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami  
i rekreacją (druk nr 4/160). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Banie, w obrębie geodezyjnym Swobnica, 
działka nr 612/2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami i rekreacją, wprowadził zmianę polegającą na uzupełnieniu 
zapisu w §1 ust 2 tiret 2 w brzmieniu: „…plan powinien określać strefy 
dopuszczalnego hałasu w zaleŜności od proponowanych funkcji”; 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawką uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Banie, w obrębie geodezyjnym Swobnica, działka nr 612/2 – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rekreacją?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 686/2009 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Banie, w obrębie geodezyjnym Swobnica, 
działka nr 612/2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami i rekreacją. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane  
w 2009 r. (druk nr 5/160). 
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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 zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2009 r. 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 zwiększenia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania 
realizowane w 2009 r. 
 
8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu  

do umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez 
Stowarzyszenie „Dom z Sercem” (druk nr 6/160). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz przeanalizowaniu 
warunków przekazywania dotacji  rozpatrzył go negatywnie 
jednogłośnie zlecając Dyrektorowi PCPR w Gryfinie przedstawienie 
dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem” z Trzcińska Zdroju aneksu  
do umowy nr 2/PCPR/DPS-Trzcińsko/2007 na realizację zadania  
z zakresu pomocy społecznej zatwierdzonego przez Zarząd na 
posiedzeniu w dniu 04.06.2009 r.  
 
9. Pismo Dyrektora WPOW w Chojnie informujące o zawieszeniu 

działalności filii placówki w Chwarstnicy (druk nr 7/160).  
 
 Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o konieczności  
zawieszenia działalności filii placówki w Chwarstnicy.  
 

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

 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego 
w placówce dla uczennicy kl. II Gimnazjum w okresie od  
19 października do końca roku szkolnego 2009/2010 (druk  
nr 8/160). 

 



 5

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,  
po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 27/09/10 o potrzebie 
indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zorganizowanie nauczania indywidualnego w placówce dla uczennicy 
kl. II Gimnazjum w okresie od 19 października do końca roku 
szkolnego 2009/2010 w wymiarze 11 godzin tygodniowo. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Przewodniczący Rady Powiatu 

w Gryfinie – Roman Michalski. 

 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2009 r. (druk nr 9/160). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami  
w obrębie planu jednostki w wysokości 5,20 zł w związku  
z wypłatą pochodnych od wypłaconych nagród z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  
 
12. 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 10/160). 

 
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 687/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
13. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Gryfi ńskiego za rok szkolny 2008/2009 (druk nr 11/160).  
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego za rok szkolny 2008/2009, która 
zostanie przedstawiona Radzie Powiatu na XXXIV sesji w dniu 
dzisiejszym. 
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia wykonania projektów elektrycznych  
na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej dot. inwestycji  
pn. „Remont pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach 
standaryzacji obiektów” (druk nr 12/160).  

 
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 wyraził zgodę na 
zlecenie firmie projektowej „EL-Monta Ŝ Zakład Usług Elektrycznych” 
Sp. z o.o. z siedziba w Gorzowie wykonania projektów elektrycznych 
na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej przy inwestycji  
pn. „Remont pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach 
standaryzacji obiektów” oraz na podpisanie umowy w przedmiotowej 
sprawie. Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 14 640,00 zł 
brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AM.3421-13/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
15. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
 
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 …………………………….. 


