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Protokół nr 165/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 26 listopada 2009 r. w godz. od 1100 do 1530 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 dot. podpisania  
 porozumienia w/s przekazania Gminie Gryfino płyt drogowych pochodzących 
 z ulicy Mieszka I w Gryfinie (druk nr 1a/165). 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia zgody na 
 zwiększenie dofinansowania remontu chodnika w m. Swobnica (druk  
 nr 1b/165). 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia zgody na 
 wykonanie przepustów na rowie odwadniającym drogę powiatową  Nr 1434Z 
 Krajnik Górny-Krajnik Dolny (druk nr 1c/165). 
 - Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na wykonanie projektu 
 budowlano – wykonawczego na przebudowę budynku internatu przy ZSP Nr 1 
 w Chojnie (druk nr 3a/165).  

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

3. Protokół Nr 164/III/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych  na terenie powiatu 
gryfi ńskiego w roku 2009/2010, z podziałem na 2 zadania: zadanie 2 
II -  gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-
Zdrój – roboty uzupełniające” (druk nr 1/165). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych  na terenie powiatu 
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gryfi ńskiego w roku 2009/2010, z podziałem na 2 zadania: zadanie 2 II 
-  gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój – 
roboty uzupełniające” wybierając ofertę firmy Usługi Warsztatowe  
z Dolska za kwotę w wysokości do 36 600,00 zł brutto. Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 38/ZD/09  
w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-1/2009. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania  porozumienia w/s przekazania Gminie Gryfino płyt 
drogowych pochodzących z ulicy Mieszka I w Gryfinie (druk  
nr 1a/165). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Porozumienia z Gminą 
Gryfino w sprawie przekazania Gminie płyt drogowych pochodzących 
z ulicy Mieszka I w Gryfinie za kwotę w wysokości 25 000,00 zł brutto.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyraŜenia zgody na zwiększenie dofinansowania remontu 
chodnika w m. Swobnica (druk nr 1b/165). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 4 610,58 zł brutto 
dofinansowania remontu chodnika w miejscowości Swobnica,  
podpisując Aneks Nr 2 do porozumienia zawartego z Gminą Banie  
w dniu 24 kwietnia 2009 r., w sprawie wykonania remontu chodników 
na drogach powiatowych na terenie Gminy. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyraŜenia zgody na wykonanie przepustów na rowie 
odwadniającym drogę powiatową  Nr 1434Z Krajnik Górny-
Krajnik Dolny (druk nr 1c/165).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie czterech przepustów na 
rowie odwadniającym drogę powiatową  Nr 1434Z Krajnik Górny-
Krajnik Dolny, podpisuj ąc Aneks Nr 1 do umowy zawartej z Gminą 
Chojna w dniu 14.10.2009 r. w sprawie realizacji zadań remontowych 
na drogach powiatowych w Gminie Chojna. Powiat przekaŜe na ten cel 
dodatkowe środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł brutto stanowiące 
50% wartości realizacji w/w zadania.  
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.2234-60/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

5. Wniosek  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r. oraz wyboru oferty 
na wykonanie naprawy dachu na budynku internatu przy  
ul. śółkiewskiego 5 w Chojnie (druk nr 2/165).  

 
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 
„W ykonanie naprawy dachu na budynku internatu przy  
ul. śółkiewskiego 5 w Chojnie”, zlecając jego wykonanie firmie 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe AB z Gryfina za kwotę w wysokości 
6 134,08 zł brutto. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięć w planie wydatków budŜetowych Starostwa Powiatowego 
polegających na zmniejszeniu § 6050 o kwotę 6 134,08 zł i zwiększeniu 
o tę kwotę § 4270 w związku z realizacją w/w zadania. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-18/09. 
 
6. 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. „Wykonywanie 
stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 
oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 3/165). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
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zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 
 
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.: „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 
oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 700/2009 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-28/09. 
 
7. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania 
umowy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na 
przebudowę budynku internatu przy ZSP Nr 1 w Chojnie (druk  
nr 3a/165).  

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie projektu 
budowlano – wykonawczego na przebudowę budynku internatu przy 
ZSP Nr 1 w Chojnie z firmą Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego  
z Gryfina za kwotę w wysokości 14 640,00 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-13/09. 
 

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

 
8. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości z tytułu 
odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (druki od nr 4-6/165). 
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Po rozpatrzeniu wniosków p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na umorzenie w całości zaległości za pobyt dzieci  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwotach: 

a) 5 142,00 zł (znak sprawy: WPOW/566/2009 - wniosek na 
druku nr 4/165), 

b) 3 507,56 zł (znak sprawy: WPOW/567/2009 - wniosek na 
druku nr 5/165), 

c) 8 818,64 zł (znak sprawy: WPOW/568/2009 - wniosek na 
druku nr 6/165), po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji 
BudŜetowej w tym zakresie. 

 
9. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 7/165). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 
134 157,60 zł. Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników  
i składki na Fundusz Pracy w związku ze skutkami podwyŜek dla 
nauczycieli.    
 
10. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 8/165). 

 
 Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na  przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r.  
w obrębie własnego harmonogramu poprzez zwiększenie  
transzy listopadowej o 15 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu  
o tę kwotę transzy grudniowej. 
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 9/165). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r.  
w obrębie własnego harmonogramu poprzez zwiększenie  
transzy grudniowej o 61 470,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 



 6

niewykorzystanych transz we wrześniu o 286,00 zł i w październiku  
o 61 184,00 zł.  
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 10/165).  

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie jednogłośnie wyraŜając 
zgodę na  zwiększenie planu dochodów i wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaną wpłatą 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego Interrisk S.A z tytułu 
odszkodowania za kradzieŜ mienia tj. dwóch komputerów 
przenośnych. 
 
13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 11/165).  

 
  Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu 
Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora do jego uzupełnienia  
o szczegółową analizę środków na wynagrodzenia łącznie z prognozą 
środków zaangaŜowanych na ten cel do końca 2009 roku, 
ze wskazaniem kwot przeznaczonych na nagrody. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2009 r. 
(druk nr 12/165). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki o 30 708,37 zł, w związku  
z rozliczaniem finansowym zakończonego projektu Mobilność 
Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe Ŝycie”. 
 
15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 13/165). 
 

 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
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wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez zwiększenie transzy listopadowej o kwotę 
24 216,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych 
transz we wrześniu o 19 500,00 zł i w październiku o 4 716,00 zł. 
 
16. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. podpisania porozumienia z Gminą 

Gryfino w/s przekazania środków finansowych dla KPPSP  
w Gryfinie na zakup skokochronu (druk nr 14/165). 

 
  Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na  podpisanie porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie 
przekazania przez Gminę środków finansowych wysokości 20 000,00 zł 
dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie na 
zakup skokochronu przeznaczonego do ratowania ludzi. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Jan Podleśny. 
 
17. 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 15/165). 

 
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 701/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  na czas trwania XXXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1510 . 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok (druk  
nr 16/165). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 702/2009 w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
19. 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 17/165). 

 
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.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 703/2009 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. 
 
20. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie 
przekazującym sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 29 października  
2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 
 
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 …………………………….. 


