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Protokół nr 162/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 listopada 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 zmieniony, dodano druk: 
 - 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. „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych 
polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 13a/162). 

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

3. Protokół Nr 161/III/2009 z dnia 29 października 2009 r. został przyjęty 
 jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

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

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo – tereny 
przeznaczone pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz 
funkcji produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią   
i infrastruktur ą towarzysząca (druk nr 1/162). 

 
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 dla 
części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo – tereny przeznaczone pod rozwój budownictwa 
mieszkaniowego oraz funkcji produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią  i infrastrukturą 
towarzysząca w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 695/2009 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare 
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Czarnowo – tereny przeznaczone pod rozwój budownictwa 
mieszkaniowego oraz funkcji produkcyjnych, składów i magazynów  
z zielenią  i infrastruktur ą towarzysząca. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyraŜenia zgody na wprowadzenie 
wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody na ujęciu wody  
w m. Dębce do rowu melioracyjnego usytuowanego na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  (druk 
nr 2/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Gryfinie na 
wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody na ujęciu 
wody w miejscowości Dębce do rowu melioracyjnego usytuowanego na 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 335/1, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 

planu przychodów i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk  
nr 3/162). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 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 zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian 
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w  zestawieniu  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
 

5. 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 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 
2014 (druk nr 12/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na 
lata 2009 – 2014 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 uchwały nr XXVI/257/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
 
6. Uzupełniony 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 13/162).  

 

Po zapoznaniu się z uzupełnieniem wniosku Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 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, Pracowni Projek towej 
architekta Pani GraŜyny Stojek ze Szczecina za kwotę w wysokości  
56 120 zł brutto. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421/14/09. 
 
7. 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. „Wykonanie 
projektu oraz robót budowlanych polegających na 
kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej 
w DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 13a/162) 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie projektu oraz 
robót budowlanych polegających na kompleksowej wymianie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo”.  

 
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.: „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na 
kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 696/2009 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie projektu oraz robót 
budowlanych polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej 
instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-26/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania robót odwadniających drogę powiatową w m. śórawki, 
finansowanych z PFOŚ i GW w Gryfinie na 2009 r. (druk  
nr 14/162). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie BRUKPOL-2  
z śabnicy wykonania robót remontowych na drodze powiatowej  
Nr 1368Z – śórawki, ul. Jaśminowa w celu właściwego odwodnienia 
nawierzchni tejŜe drogi za kwotę w wysokości 8 540,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.2234-53/2009. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na roboty uzupełniające związane  
z realizacja zadania pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsja 
asfaltową dróg powiatowych w 2009 r.” (druk nr 15/162). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na roboty uzupełniające przy zamówieniu  
pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2009 r. z podziałem na 2 zadania”, zadanie I – gminy 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zlecając ich wykonanie 
Firmie TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn 
Drogowych S.A. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę w wysokości  
do 45 000,00 zł brutto.  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy Nr/ZD/35/2009  w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-7/I/09. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na roboty uzupełniające przy zamówieniu  
pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2009 r. z podziałem na 2 zadania”, zadanie II – gminy 
Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój, zlecając ich 
wykonanie Firmie „SALDROG” ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 
w wysokości do 45 000,00 zł brutto.  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie umowy Nr/ZD/36/2009 w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-7/II/09. 
 
10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2009 r. (druk nr 4/162). 
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 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
oleju opałowego.  
 
11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2009 r. (druk nr 5/162). 
 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie nie wyraŜając zgody 
na zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 126 160,12 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli, gdyŜ analiza planu finansowego jednostki wykazuje,  
iŜ koszty podwyŜek wynagrodzeń nauczycieli znajdują zabezpieczenie 
w obecnym planie finansowym. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6/162). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 851-
Ochrona zdrowia, rozdziale-85111 Szpitale ogólne polegających na 
zmniejszeniu § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 86 000,00 zł  
i zwiększeniu o tę samą kwotę § 4160-Pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych  
i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Zmiany związane są z zakończeniem procesu likwidacji 
SPZOZ w Likwidacji w Gryfinie. 

 
13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 7/162). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę 
na  zwiększenie z rezerwy celowej planu finansowego jednostki  
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- 
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne o kwotę 19 000,00 zł, w związku z wdroŜeniem drugiego 
etapu podwyŜszania wynagrodzeń nauczycieli oraz uzyskaniem 
wyŜszego stopnia awansu zawodowego. 
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14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s przesunięcia w planie dochodów budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 8/162). 
 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięć w planie dochodów jednostki, pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami, środków finansowych w wysokości  
26 500,00 zł w związku z koniecznością urzeczywistnienia planu 
dochodów.  
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 9/162). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej plan finansowy jednostki w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 176 000,00 zł 
w związku z wdroŜeniem drugiego etapu podwyŜszania wynagrodzeń 
nauczycieli. 
 
16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2009 r. (druk nr 10/162). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Zarząd rozpatrzył go negatywnie 
w części B jednogłośnie nie wyraŜając zgody na zwiększenie wydatków 
budŜetowych jednostki, gdyŜ analiza planu wskazuje na pełne 
zabezpieczenie środków w planie jednostki na wypłatę wynagrodzeń, 
natomiast odnośnie części A Zarząd podjął uchwałę Nr 687/2009  
w dniu 22.10.2009 r.  
 
17. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” w/s dofinansowania prac remontowych w DPS  
w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 11/162). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącej 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego DPS w Trzcińsku – 
Zdroju jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w 2010 r.  
w kwocie 26 000,00 zł prac remontowych w w/w Domu pod warunkiem 
wyraŜenia zgody na realizację tego zadania przez Radę Powiatu  
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w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie do przygotowania umowy w tym zakresie. 
 
18. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego  
z Morynia w/s dofinansowania zakupu karetki. 
 
 
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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Protokół nr 162/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 listopada 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 zmieniony, dodano druk: 
 - 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. „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych 
polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 13a/162). 

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

3. Protokół Nr 161/III/2009 z dnia 29 października 2009 r. został przyjęty 
 jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

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

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo – tereny 
przeznaczone pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz 
funkcji produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią   
i infrastruktur ą towarzysząca (druk nr 1/162). 

 
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 dla 
części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo – tereny przeznaczone pod rozwój budownictwa 
mieszkaniowego oraz funkcji produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią  i infrastrukturą 
towarzysząca w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 695/2009 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare 
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Czarnowo – tereny przeznaczone pod rozwój budownictwa 
mieszkaniowego oraz funkcji produkcyjnych, składów i magazynów  
z zielenią  i infrastruktur ą towarzysząca. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyraŜenia zgody na wprowadzenie 
wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody na ujęciu wody  
w m. Dębce do rowu melioracyjnego usytuowanego na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  (druk 
nr 2/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Gryfinie na 
wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody na ujęciu 
wody w miejscowości Dębce do rowu melioracyjnego usytuowanego na 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 335/1, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian 

planu przychodów i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk  
nr 3/162). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 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 zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian 
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w  zestawieniu  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
 

5. 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 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 
2014 (druk nr 12/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na 
lata 2009 – 2014 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 uchwały nr XXVI/257/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
 
6. Uzupełniony 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 13/162).  

 

Po zapoznaniu się z uzupełnieniem wniosku Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 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, Pracowni Projek towej 
architekta Pani GraŜyny Stojek ze Szczecina za kwotę w wysokości  
56 120 zł brutto. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421/14/09. 
 
7. 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. „Wykonanie 
projektu oraz robót budowlanych polegających na 
kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej 
w DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 13a/162) 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie projektu oraz 
robót budowlanych polegających na kompleksowej wymianie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo”.  

 
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.: „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na 
kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 696/2009 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie projektu oraz robót 
budowlanych polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej 
instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-26/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania robót odwadniających drogę powiatową w m. śórawki, 
finansowanych z PFOŚ i GW w Gryfinie na 2009 r. (druk  
nr 14/162). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie BRUKPOL-2  
z śabnicy wykonania robót remontowych na drodze powiatowej  
Nr 1368Z – śórawki, ul. Jaśminowa w celu właściwego odwodnienia 
nawierzchni tejŜe drogi za kwotę w wysokości 8 540,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.2234-53/2009. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na roboty uzupełniające związane  
z realizacja zadania pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsja 
asfaltową dróg powiatowych w 2009 r.” (druk nr 15/162). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na roboty uzupełniające przy zamówieniu  
pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2009 r. z podziałem na 2 zadania”, zadanie I – gminy 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zlecając ich wykonanie 
Firmie TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn 
Drogowych S.A. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę w wysokości  
do 45 000,00 zł brutto.  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy Nr/ZD/35/2009  w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-7/I/09. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na roboty uzupełniające przy zamówieniu  
pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2009 r. z podziałem na 2 zadania”, zadanie II – gminy 
Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój, zlecając ich 
wykonanie Firmie „SALDROG” ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 
w wysokości do 45 000,00 zł brutto.  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie umowy Nr/ZD/36/2009 w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-7/II/09. 
 
10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2009 r. (druk nr 4/162). 
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 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
oleju opałowego.  
 
11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2009 r. (druk nr 5/162). 
 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie nie wyraŜając zgody 
na zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 126 160,12 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli, gdyŜ analiza planu finansowego jednostki wykazuje,  
iŜ koszty podwyŜek wynagrodzeń nauczycieli znajdują zabezpieczenie 
w obecnym planie finansowym. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6/162). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 851-
Ochrona zdrowia, rozdziale-85111 Szpitale ogólne polegających na 
zmniejszeniu § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 86 000,00 zł  
i zwiększeniu o tę samą kwotę § 4160-Pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych  
i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Zmiany związane są z zakończeniem procesu likwidacji 
SPZOZ w Likwidacji w Gryfinie. 

 
13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 7/162). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę 
na  zwiększenie z rezerwy celowej planu finansowego jednostki  
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- 
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne o kwotę 19 000,00 zł, w związku z wdroŜeniem drugiego 
etapu podwyŜszania wynagrodzeń nauczycieli oraz uzyskaniem 
wyŜszego stopnia awansu zawodowego. 
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14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s przesunięcia w planie dochodów budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 8/162). 
 

 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięć w planie dochodów jednostki, pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami, środków finansowych w wysokości  
26 500,00 zł w związku z koniecznością urzeczywistnienia planu 
dochodów.  
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 9/162). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej plan finansowy jednostki w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 176 000,00 zł 
w związku z wdroŜeniem drugiego etapu podwyŜszania wynagrodzeń 
nauczycieli. 
 
16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2009 r. (druk nr 10/162). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Zarząd rozpatrzył go negatywnie 
w części B jednogłośnie nie wyraŜając zgody na zwiększenie wydatków 
budŜetowych jednostki, gdyŜ analiza planu wskazuje na pełne 
zabezpieczenie środków w planie jednostki na wypłatę wynagrodzeń, 
natomiast odnośnie części A Zarząd podjął uchwałę Nr 687/2009  
w dniu 22.10.2009 r.  
 
17. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” w/s dofinansowania prac remontowych w DPS  
w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 11/162). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącej 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego DPS w Trzcińsku – 
Zdroju jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w 2010 r.  
w kwocie 26 000,00 zł prac remontowych w w/w Domu pod warunkiem 
wyraŜenia zgody na realizację tego zadania przez Radę Powiatu  
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w Gryfinie. Zarząd zobowiązał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie do przygotowania umowy w tym zakresie. 
 
18. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego  
z Morynia w/s dofinansowania zakupu karetki. 
 
 
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 …………………………….. 


