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Protokół nr 161/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 października 2009 r. w godz. od 800 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 160/III/2009 z dnia 22 października 2009 r. został przyjęty 

jednogłośnie (4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego 
do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (druk nr 1/161). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  –  Magdalena Pieczyńska. 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r.  
w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego  
z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu 
międzyszkolnego pn. „Nauka bez granic” (druk nr 2/161). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark  
w zakresie realizacji projektu międzyszkolnego pn. „Nauka bez granic” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na współpracę Powiatu 
Gryfi ńskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu 
międzyszkolnego pn. „Nauka bez granic”. 
 
3. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. nawiązania współpracy  

ze Stowarzyszeniem „Kreatywni dla Szczecina” (druk nr 3/161). 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Sekretarza Powiatu Zarząd 
jednogłośnie nie wyraził zgody na podpisanie listu intencyjnego 
dotyczącego nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem „Kreatywni 
dla Szczecina”. 
 
4. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. wniosku Prezesa Polskiej 

Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego w/s wsparcia 
finansowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (druk  
nr 4/161). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Sekretarza Powiatu dot. wniosku 
Prezesa Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego Zarząd  
rozpatrzył go negatywnie jednogłośnie nie wyraŜając zgody na 
wsparcie finansowe Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,  
ze względu na brak środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w budŜecie na 2009 r. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  –  Magdalena Pieczyńska. 

 
5. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. wniosku Dyrektora SOSW  

w Chojnie w/s przystąpienia do rządowego programu „Radosna 
Szkoła”  (druk nr 5/161). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Sekretarza Powiatu dot. wniosku 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do rządowego 
programu „Radosna Szkoła” tj. na udzielenie wsparcia finansowego  
w 2010 roku na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz 
utworzenia szkolnego placu zabaw. Zarząd do koordynowania  
w/w przedsięwzięcia wyznaczył Wydział Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych.  
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6/161). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z kt órym dokonuje się 
zmian planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, 
rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 
360,00 zł. Zmniejsza się § 4300-Zakup usług pozostałych, zwiększa  
§ 417-Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie dla tłumacza, w związku z przygotowywanym 
albumem „Zabytkowe i współczesne kościoły w Powiecie Gryfińskim”.  
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok (druk  
nr 7/161). 

 
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 – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 688/2009 w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 8/161). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w listopadzie o kwotę  
88 952,00 zł w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy 
wrześniowej. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 9/161). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
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w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 689/2009 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów   
i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
10. 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 10/161). 

 
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 – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 690/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym (druk nr 11/161). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/301/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  
– Jan Podleśny. 
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12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s zatwierdzenia  sprawozdania finansowego zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia  
do 30 września 2009 r. (druk nr 12/161). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

 

 Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego 
zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia  
do 30 września 2009 r., Zarząd jednogłośnie wprowadził zmianę 
polegającą na uzupełnieniu treści jego uzasadnienia poprzez dodanie: 
„Na podstawie art. 60, ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
Powiat Gryfiński jako organ tworzący przyjmie zobowiązania 
zlikwidowanego podmiotu”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz ze zmianą projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres  
od 1 stycznia do 30 września 2009 r.?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego 
zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia  
do 30 września 2009 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor  – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 

 
13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania Umowy  

z Gminą Mieszkowice w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Gryfi ńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  
na finansowanie bieŜącej działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie (druk nr 13/161). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie wyraŜając zgodę 
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na  podpisanie Umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w wysokości 5 000,00 zł  
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji filii 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie  
z siedzibą w Chwarstnicy przy ulicy Gryfi ńskiej 61 (druk  
nr 14/161). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie likwidacji filii Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie  
z siedzibą w Chwarstnicy przy ulicy Gryfińskiej 61 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 692/2009 w sprawie 
likwidacji filii Wielofunkcyjnej Placówki Opieku ńczo-Wychowawczej 
w Chojnie z siedzibą w Chwarstnicy przy ulicy Gryfi ńskiej 61. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mieszkowice, w obrębie geodezyjnym Kurzycko, działki  
nr 225/2, 322 i 323  – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami nieuciąŜliwymi (druk nr 15/161). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mieszkowice, w obrębie geodezyjnym Kurzycko, działki nr 225/2, 322 i 323  – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciąŜliwymi w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 691/2009 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mieszkowice, w obrębie geodezyjnym 
Kurzycko, działki nr 225/2, 322 i 323  – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami nieuciąŜliwymi. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia wykonania projektów budowlanych wraz 
z kosztorysami inwestorskimi na przebudowę budynku 
gospodarczego znajdującego się na terenie SOSW  
w ramach projektu „Nauka bez granic” realizowanego wspólnie  
z powiatem Uckermark w programie INTERREG IVA (druk   
nr 16/161).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wykonania projektów 
budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi na przebudowę 
budynku gospodarczego znajdującego się na terenie SOSW w ramach 
projektu „Nauka bez granic” realizowanego wspólnie z powiatem 
Uckermark w programie INTERREG IVA, Zarz ąd zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
do jego uzupełnienia poprzez uzyskanie informacji dodatkowych  
dot. zrzeczenia się praw autorskich do projektu budowlanego oraz 
przedstawienia maksymalnej ceny projektu wykonawczego  
dot. w/w inwestycji. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”  
i wybór oferty (druk nr 17/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” wybierając ofertę 
nr 2 firmy ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski i sk-a ze Szczecina 
za kwotę w wysokości 456 426,84 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AM.3431-20/09. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zgłoszenia do programu „Moje boisko – Orlik 
2012” budowy boiska przy ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 18/161). 
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  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził wolę zgłoszenia 
do programu „Moje boisko – Orlik 2012” budowę boiska przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s uniewaŜnienia wyboru Wykonawcy na wykonanie 
projektów elektrycznych na wymianę wewnętrznej instalacji 
elektrycznej dot. inwestycji pn. „Remont pomieszczeń DPS Nowe 
Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów” (druk nr 19/161). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie uniewaŜnił wybór 
Wykonawcy na wykonanie projektów elektrycznych na wymianę 
wewnętrznej instalacji elektrycznej przy inwestycji pn. „Remont 
pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów”, 
gdyŜ Wykonawca przed podpisaniem umowy zaŜądał zwiększenia 
kwoty za wykonanie Specyfikacji Technicznych.  
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany terminu realizacji umowy na cz. I 
inwestycji „Termomodernizacja budynku internatu prz y ZSP nr 2 
w Gryfinie” oraz zatwierdzenie postępowania w trybie z wolnej ręki 
i podpisanie umowy na roboty dodatkowe związane z realizacją  
w/w inwestycji z Wykonawcą FHU GEKO  (druk nr 20/161). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu do umowy Nr RI-17/09 na cz. I inwestycji 
„Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie”,  
w którym wydłu Ŝa się termin wykonania zamówienia do dnia 
16.11.2009 r., zatwierdził protokół z postępowania prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe przy inwestycji 
„Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie” 
zlecając ich wykonanie Wykonawcy I części zamówienia Firmie 
Handlowo-Usługowej GEKO z Pyrzyc za kwotę w wysokości  
9 137,30 zł brutto.  Zarząd jednogłośnie 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.AM.3431-10/09. 
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21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. podpisania umowy na roboty dodatkowe związane 
z realizacja inwestycji pn. „Remont korytarza w ZSP Nr 2  
w Gryfinie”  (druk nr 21/161).  

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty 
dodatkowe przy inwestycji „Remont korytarza w ZSP Nr 2  
w Gryfinie” zlecaj ąc ich wykonanie Firmie A-PLUS Sp. z o.o.  
ze Szczecina za kwotę w wysokości 2 341,71 zł netto.  Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy w przedmiotowej 
sprawie.  
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. złoŜenia wniosku do Wojewody 
Zachodniopomorskiego  o udzielenie wsparcia finansowego w roku 
2010 na zakup pomocy dydaktycznych i utworzenie szkolnego placu 
zabaw w SOSW w Chojnie w ramach rządowego programu – 
„Radosna szkoła” (druk nr 22/161). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zaakceptował wnioski 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w roku 2010 na zakup 
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw i na utworzenie szkolnego 
placu zabaw w SOSW w Chojnie w ramach Rządowego programu – 
„Radosna szkoła” oraz jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie do 
Wojewody Zachodniopomorskiego  z wnioskami o udzielenie wsparcia 
finansowego na wykonanie w/w zadań. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska  
w/s wydzierŜawienia części nieruchomości drogowej (ul. A. Asnyka) 
oznaczonej nr działki 50, połoŜonej w obrębie 4 miasta Gryfino 
(druk nr 23/161). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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 Na Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd negatywnie 
rozpatrzył wniosek odmawiając wydzierŜawienia części nieruchomości 
drogowej (ul. Adama Asnyka) oznaczonej nr działki 50, połoŜonej  
w obrębie 4 miasta Gryfino.  
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s przedłuŜenia 
umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Szczecińskiej 21  
w Gryfinie, zawartej z firm ą „BROKERS” (druk nr 24/161).  

 
 Na Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
postanowił wystąpić z wnioskiem do firmy „BROKERS”  
o przedłuŜenie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy  
ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie na czas nieoznaczony z moŜliwością jej 
rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez 
obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu utraconych korzyści oraz   
z zachowaniem obowiązujących stawek czynszu.  
 
25. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na udostępnienie 
uŜyczonego pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie, Polskiemu Związkowi Głuchych Centrum Diagnozy  
i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy oraz Osób z Uszkodzonym 
Słuchem z/s w Szczecinie (druk nr 25/161). 

 
 Na Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie na udostępnienie uŜyczonego od Powiatu pomieszczenia  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, Polskiemu Związkowi 
Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy oraz 
Osób z Uszkodzonym Słuchem z/s w Szczecinie na warunkach 
określonych we wniosku Dyrektora znak: PPP-Go/0712/01/09 z dnia 
21.10.2009 r.  
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na udostępnienie uŜyczonego 
pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, 
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Cechowi Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorców w Gryfinie (druk  
nr 26/161). 

 
 Na Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd pozytywnie 
rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
jednogłośnie wyraŜając zgodę na nieodpłatne udostępnienie dwa razy 
w miesiącu uŜyczonego od Powiatu pomieszczenia w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie, Cechowi Rzemiosł RóŜnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie, z przeznaczeniem na utworzenie Punktu 
Konsultacyjnego, w ramach którego będą świadczone bezpłatne usługi 
informacyjne dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności  
w ramach działalności gospodarczej dla firm, na okres do 31.03.2011 r.   
 
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 27/161). 

 

 Zarząd ustalił jednogłośnie cenę wywoławczą w II przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonej w obrębie ewidencyjnym 2 
miasta Trzcińsko-Zdrój  w wysokości  330 722,00 zł +22% VAT. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 693/2009 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

podpisania aneksu do porozumienia w/s przełoŜenia nawierzchni 
chodników na drogach powiatowych w Gminie Moryń (druk  
nr 28/161). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu Nr 1 /2009 do 
Porozumienia zawartego z Gminą Moryń w dniu 7 maja 2009 r.  
w sprawie przełoŜenia nawierzchni chodników na drogach 
powiatowych w gminie Moryń w., w którym po przeprowadzeniu 
procedur wyboru wykonawców zwiększa się wartość przedsięwzięcia  
o kwotę 4 218,55 zł.  Powiat przekaŜe na realizację zadania dodatkowe 
środki finansowe w wysokości 2 109,28 zł (łącznie 103 609,28 zł brutto).  
 
29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza 
wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji 
odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim”  
(druk nr 29/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „świadczenie usługi polegającej na ścince 
pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie 
gryfi ńskim”  wybieraj ąc ofertę Przedsiębiorstwa „DROMA” Majdecki 
Jacek z Lisewa za kwotę w wysokości 105 530,00 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI..3432-21/09. 
 
30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2009/2010  na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na zadania (druk nr 30/161). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Powiatu Gryfińskiego  
z podziałem na zadania jednogłośnie postanowił wybrać: 
 



 13

• na zadanie Nr III – gminy Banie i Widuchowa ofertę nr 6,  
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Baniach za kwotę 85.183,77 zł 
brutto;   

• na zadanie Nr IV – gmina Chojna ofertę nr 2 Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Chojnie za kwotę 86.056,89 zł brutto; 

• na zadanie Nr V – gmina Trzcińsko Zdrój ofertę nr 1 Spółdzielni 
Usług Rolninych „ROL-BUD” z Trzci ńska Zdroju za kwotę 
83.492,10 zł brutto; 

• na zadanie Nr VI – gminy Moryń i Cedynia ofertę nr 4, Usługi 
Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę  
98.226,00 zł brutto; 

• na zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice ofertę nr 3 
Przedsiębiorstwa WielobranŜowego Krzysztof Michałowski  
z Mieszkowic  za kwotę 77.957,61 zł brutto. 

 
 Jednocześnie Zarząd jednogłośnie postanowił powtórzyć 
procedurę przetargową na zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo,  
na które nie złoŜono Ŝadnej oferty przetargowej oraz na zadanie Nr II 
– gmina Gryfino, gdyŜ złoŜona oferta znacznie przewyŜszyła środki 
przeznaczone na realizację tego zadania.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI..3432-20/09. 
 
31. 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 i zadanie Nr II gmina Gryfino (druk  
nr 31/161). 

 
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 i zadanie Nr II gmina Gryfino. 
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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 i zadanie Nr II gmina Gryfino”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 694/2009 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 i zadanie Nr II gmina Gryfino”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-24/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 

 
32. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Fundacji Talent Promocja Sport  

dot. moŜliwości nawiązania współpracy. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem Wicemarszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego w/s wsparcia finansowego utworzenia w 2010 r.  
w Szczecinie Akademii Sztuki. 

 
 
 
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 …………………………….. 


