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Protokół nr 163/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 13 listopada 2009 r. w godz. od 800 do 1130 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 protokołu z postępowania o udzielenie 
 zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 pn. „Remont pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji 
 obiektów” i wybór oferty (druk nr 3a/163). 

 - Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW  
 w  Gryfinie na 2010 r. (druk nr 10/163). 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
 dot. skierowania pisma do Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w/s możliwości uzyskania 
 dotacji na zadania związane z termomodernizacją obiektów na terenie Powiatu 
 Gryfińskiego (druk nr 11/163).   
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
 Właścicielskiego dot. wniosku Sądu Rejonowego w Gryfinie w/s wyrażenia 
 zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej  
 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/163).   

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

3. Protokół Nr 162/III/2009 z dnia 5 listopada 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. „Dostawa oleju 
opałowego lekkiego” (druk nr 1/163). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego”.  

 
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.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 697/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego 
lekkiego”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-27/09. 
 

2. Wniosek  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
 i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania 
 umowy na wymianę stolarki okiennej w warsztatach ZSP Nr 1  
 w Chojnie (druk nr 2/163).  

 
  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na wymianę części stolarki 
okiennej w warsztatach ZSP Nr 1 w Chojnie. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Naczelnika do wystąpienia do Wykonawców z zapytaniem   
o wycenę robót budowlanych polegających na wymianie całej stolarki 
okiennej w warsztatach ZSP Nr 1 w Chojnie i przedstawienia 
złożonych ofert na kolejnym posiedzeniu. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-14/09. 
 
3. 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 sieci 
teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” i wybór 
oferty (druk nr 3/163). 
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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 sieci 
teleinformatycznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”  wybierając: 

• na I część zamówienia (dot. budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 4) ofertę nr 3 firmy Unizeto 
Technologies S.A. ze Szczecina za kwotę w wysokości 
114 594,86 zł brutto.  

• na II część zamówienia (dot. budynku przy ul. 11 Listopada 
16d) ofertę nr 3 firmy Unizeto Technologies S.A. ze Szczecina 
za kwotę w wysokości 153 094,95 zł brutto.  

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zarząd wykluczył z postępowania Wykonawców: 

• na I część zamówienia (dot. budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 4) firmę TELMAR  z Pniewa. 

• na II część zamówienia (dot. budynku przy ul. 11 Listopada 
16d) firmę TELMAR  z Pniewa oraz firmę TELCENT ze 
Szczecina. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AM.3431-20/09. 
 
4. 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 pomieszczeń DPS Nowe 
Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów” i wybór oferty (druk 
nr 3a/163). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń DPS Nowe 
Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów” wybierając: 

• na I część zamówienia (dot. remontu pawilonu) ofertę nr 3 
Spółdzielni Rzemieślniczej Budownictwa Ogólnego i Usług 
Różnych Uniwersal z Dębna za kwotę w wysokości 41 384,40 zł 
brutto.  

•  na II część zamówienia (dot. remontu łącznika) ofertę nr 5 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AB z Gryfina za kwotę  
w wysokości 62 534,89 zł brutto.  
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Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zarząd odrzucił w części I i II zamówienia ofertę nr 2 
Wykonawcy PPHU FEST ze Szczecina. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
5. Wniosek Zastępcy 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 4/163). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca  Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

  Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
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” wybierając: 

• na zadanie Nr II – gmina Gryfino ofertę nr 1 Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Baniach za kwotę 87.530,28 zł brutto.  

 Jednocześnie w związku z tym, że na zadanie I - gmina Stare 
Czarnowo ponownie nie złożono żadnej oferty przetargowej Zarząd 
upoważnił Wydział do przeprowadzenia negocjacji w sprawie 
utrzymania zimowego dróg z Wykonawcami świadczącymi usługi  
w tym zakresie.   
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-24/09. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zlecenia wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1351Z  
w m. Gardno i drogi 1357Z w m. Stare Brynki (druk nr 5/163). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Trans Complex 
z Pyrzyc wykonania remontu chodnika przy drodze powiatowej  
Nr 1351Z w miejscowości Gardno oraz wykonania robót remontowych 
polegających na uzupełnieniu i zagęszczeniu poboczy przy drodze 
powiatowej 1357Z w miejscowości Stare Brynki za łączną kwotę  
w wysokości do 14 380,40 zł brutto. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca  Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
7. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 6/163). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków 
jednostki w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 
25 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4210-Zakup materiałów 
i wyposażenia o kwotę 23 600,00 zł oraz § 4300 – Usługi obce o kwotę 
1 400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z doposażeniem 
jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie 

finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. (druk  
nr 7/163). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-
Placówki opiekuńczo – wychowawcze, § 2320-Dotacje celowe 
przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
o kwotę 41 095,41 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 
w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze  
o kwotę 11 110,41 zł. Różnica w wysokości 29 985,00 zł pochodzić  
będzie z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 8/163). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 698/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
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10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. (druk  
nr 9/163). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok, który zostanie przedłożony Radzie Powiatu 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie. 
Zarząd ustalił: 
- dochody Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. na kwotę 58 243 855,19 zł,  
- wydatki Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. na kwotę  61 243 855,19 zł.              
  Planowany w roku 2010 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego 
ustalony jako różnica planowanej wysokości dochodów i planowanej 
wysokości wydatków oszacowany został na poziomie 3 000 000,00 zł. 
Źródło pokrycia deficytu stanowić będą wolne środki, jako nadwyżka 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów  
i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 10/163). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przyjął jednogłośnie 
zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2010 r. Jednocześnie 
Zarząd zatwierdził protokół ostatecznej kwalifikacji wniosków 
złożonych do PFOŚ i GW w Gryfinie na 2010 r. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. skierowania pisma do Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie w/s możliwości uzyskania dotacji na zadania 
związane z termomodernizacją obiektów na terenie Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 11/163).    

   
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Zarząd skierował pismo do Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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w Szczecinie w sprawie możliwości uzyskania dotacji na zadania 
związane z termomodernizacją obiektów na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Sądu Rejonowego  
w Gryfinie w/s wyrażenia  zgody na wydzierżawienie pomieszczeń  
w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie, stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/163).   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wydzierżawienie dla  Sądu Rejonowego w Gryfinie na okres do 3 lat,  
pomieszczeń po bibliotece pedagogicznej w budynku przy  
ul. Dworcowej w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfińskiego z przeznaczeniem na siedzibę zamiejscowego Sądu 
Karnego, po stawce wynikającej z obecnie zawartej umowy. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
 
14. Sprawy różne, 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 …………………………….. 


