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Protokół nr 166/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 3 grudnia 2009 r. w godz. od 730 do 830 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 165/III/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich 
oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 
projektu nr WND-RPZP.07.01.02-32-004/09 pn. „Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposaŜenie pracowni 
szkolnych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 
7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne 
(druk nr 1/166). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu nr WND-RPZP.07.01.02-32-004/09 pn. „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego poprzez wyposaŜenie pracowni szkolnych” finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 7.1.2 
Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 704/2009 w sprawie 
udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień 
partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu nr WND-RPZP.07.01.02-32-004/09  
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pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposaŜenie pracowni szkolnych” finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna 
– szkolnictwo ponadgimnazjalne.  

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie projektu oraz robót 
budowlanych polegających na kompleksowej wymianie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo”  
i wybór oferty (druk nr 2/166). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
 
  Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe wniosek Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na 
kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS 
Nowe Czarnowo” rozpatrzy w późniejszym terminie.   
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-18/09. 
 
3. Wniosek  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s uniewaŜnienia wyboru oferty nr 3 na część I 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń 
DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów”, 
zatwierdzonej na posiedzeniu w dniu 13 listopada b.r. oraz 
powtórzenie czynności wyboru oferty (druk nr 3/166). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień 
publicznych Zarząd jednogłośnie uniewaŜnił wybór oferty nr 3 
Spółdzielni Rzemieślniczej Budownictwa Ogólnego i Usług RóŜnych 
UNIWERSAL z Dębna na część I postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo  
w ramach standaryzacji obiektów”, zatwierdzonej na posiedzeniu  
w dniu 13 listopada b.r., poniewaŜ Wykonawca nie ujął w treści oferty 
pozycji w kosztorysie ofertowym dodanych przez Zamawiającego 
modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
 Zarząd powtórzył ocenę w/w ofert i 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 1 
FBR BRUKPOL-2 z śabnicy za kwotę w wysokości  
48 248,96 zł brutto.  

PowyŜszy remont spowoduje zwiększenie ilości miejsc w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
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. 

 
4. Wniosek wraz z uzupełnieniem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 4/166).  

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków budŜetowych jednostki o 24 000,00 zł. Zwiększa się 
środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora do realizacji 
wydatków i zaciągania zobowiązań niezbędnych do bieŜącego 
funkcjonowania jednostki po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika 
Powiatu oraz podpisu Starosty lub Wicestarosty.  
 
5. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany prognozy zadłuŜenia 

Powiatu Gryfińskiego w latach 2010-2039 (druk nr 5/166). 
 
 Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
zmiany prognozy łącznej kwoty długu publicznego Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2010-2039.  
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6. 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 6/166). 

 
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 705/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
7. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


