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Protokół nr 167/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 grudnia 2009 r. w godz. od 800 do 920 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 – Wicestarosta Jerzy 
 Miler. 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 w/s zatwierdzenia 
protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Powiatu Gryfińskiego w obrębie 
Gminy Stare Czarnowo”  oraz podpisanie umowy z Wykonawcą (druk  
nr 6a/167). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru wykonawcy 
remontu drogi powiatowej Nr 1378Z Rożnowo-Borzym oraz podpisanie zlecenia 
w tym zakresie (druk nr 6b/167). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru wykonawcy 
remontu drogi powiatowej Nr 1367Z Szczawno-Bartkowo oraz podpisanie 
zlecenia w tym zakresie (druk nr 6c/167). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zakupu kruszywa 
łamanego do remontu drogi powiatowej Nr 1359Z Chlebowo-Binowo  
w m. Binowo (druk nr 6d/167). 

 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
 zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 166/III/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2009 r. (druk nr 8/167).  

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięć w planie wydatków, polegających na zwiększeniu środków 
finansowych w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 24 092,60 zł 
oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 375,13 
zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-
Oświata i wychowanie o kwotę 24 092,60 zł oraz w dziale 854- 
Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 375,13 zł. 
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2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 9/167).  

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia oraz w dziale 854- 
Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 25 782,67 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę planu wydatków w dziale 
854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na bieżące 
zakupy rzeczowe jednostki (zakup oleju). 
 
3. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 10/167). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu  
o kwotę 718,00 zł dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 
75814-Różne rozliczenia finansowe oraz zwiększeniu, w związku  
z zawartą umową, dochodów jednostki o kwotę 160,00 zł w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 55,40 zł plan wydatków w dziale 
854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała 
działalność.  
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmniejszenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 11/167). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie  z którym zmniejsza się 
o kwotę 64 595,36 zł plan finansowy w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące. Zmniejszenie 
wynika z niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 
remonty w jednostce. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 12/167). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie  z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 26 723,36 zł oraz  
w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 24 026,94 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych. Jednocześnie 
dokonuje się zmniejszeń w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 
80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 322,68 zł, w rozdziale 80130-
Szkoły zawodowe o kwotę 15 158,05 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne  
o kwotę 35 269,57 zł. Zmiany wynikają z nieprawidłowości na etapie 
planowania wydatków do realizacji w 2009 r. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2009 r. (druk 
nr 13/167). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
dochody Powiatu Gryfińskiego o kwotę 4 646,18 zł w dziale 801-
Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2707-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków 
jednostki w związku z realizacją programu „Uczenie się przez całe 
życie”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 14/167). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięć środków finansowych w przyznanym planie wydatków. 
Związane są one z dostosowaniem planu środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia do rzeczywistych potrzeb w poszczególnych działach  
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W związku z tym zwiększeniu  
o kwotę 346 893,75 zł ulega plan w dziale 801-Oświata i wychowanie 
oraz o kwotę 400 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, 
natomiast zmniejszeniu o kwotę 346 712,82 zł ulega plan finansowy  
w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz o kwotę 580,93 zł w dziale 
854-Edukacyjna opieka wychowawcza. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru 
wykonawcy remontu drogi powiatowej Nr 1439Z ul. M. Curie 
Skłodowskiej w Chojnie oraz podpisanie zlecenia na roboty 
związane z właściwym odwodnieniem drogi (druk nr 1/167). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe z Mieszkowic wykonania remontu drogi powiatowej 
Nr 1439Z ul. M. Curie Skłodowskiej w Chojnie, polegającego na 
likwidacji zastoisk wodnych. Powiat przekaże na realizację tego 
zadania środki finansowe stanowiące 50% wartości w/w inwestycji  
w kwocie 8 379,16 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-25/2009. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Gminy Gryfino  (druk  
nr 2/167). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy Nr/ZD/39/09  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie  
w sprawie zimowego  utrzymania dróg powiatowych w sezonie 
zimowym 2009/2010 na terenie Gminy Gryfino za kwotę w wysokości 
do 24 882,14 zł brutto.   
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3421-24/09. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zakupu 

materiałów soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych  (druk nr 3/167). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie: 
• na dostawę soli warzonej - wypadowej - firmie Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe „FRANPOL” z m. Barcin Wieś w ilości 190 ton za 
kwotę w wysokości do 46 360,00 zł brutto; 
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• na dostawę piasku – firmie Usługi Transportowo Budowlane  
z Glinnej w ilości 200 ton za kwotę w wysokości do 4 514,00 zł brutto; 
• na dostawę piasku – firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
z Mieszkowic w ilości 616 ton za kwotę w wysokości do 7 651,84 zł 
brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerami spraw: ZD.MI.2234-63/2009, ZD.MI.2234-65/09, ZD.MI.2234-64/09.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz  
z wywozem pozyskanego gruntu w ramach modernizacji 
odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim” 
oraz podpisanie umowy z Wykonawcą (druk nr 4/167). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Świadczenie usługi polegającej 
na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie 
Gryfińskim – roboty uzupełniające” wybierając ofertę firmy 
Przedsiębiorstwo „DROMA” z Lisewa za kwotę w wysokości do 
31 600,00 zł brutto. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy Nr 41/ZD/09 w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-21/WR/09. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Gryfino w/s współfinansowania 
robót drogowych na ul. Mieszka I w Gryfinie, na mocy podpisanego 
w dniu 19 listopada 2008 r. Porozumienia realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
(druk nr 5/167). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Umowy z Gminą Gryfino  
w sprawie współfinansowania realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulic 
Mieszka I, Łokietka, Podgórnej, Osiedlowej pomiędzy ul. Mieszka I  
a ul. W. Witosa w Gryfinie, wraz z odwodnieniem”, na mocy 
podpisanego w dniu 19 listopada 2008 r. Porozumienia realizowanego 
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w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011.  Powiat przekaże na realizację w/w zadania  środki finansowe  
w wysokości 361 278,29 zł brutto.  
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Porozumienia z przyszłym inwestorem HOFMAN 
DEVELOPMENT - Piotrem Ryszardem Hofman w/s wykonania 
chodnika od planowanego zespołu zabudowy jednorodzinnej  
w kierunku centrum Binowa (druk nr 6/167). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Porozumienia z przyszłym 
inwestorem HOFMAN DEVELOPMENT - Piotrem Ryszardem 
Hofman w sprawie wykonania chodnika na odcinku (ok. 300 mb, 
szerokości 1,5 m) od planowanego zespołu zabudowy jednorodzinnej  
w kierunku centrum Binowa w związku z budową zjazdu do 
nowoplanowanego osiedla.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.0715-05/09. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2009/2010 na terenie Powiatu Gryfińskiego w obrębie Gminy Stare 
Czarnowo”  oraz podpisanie umowy z Wykonawcą (druk  
nr 6a/167). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo w sezonie zimowym 
2009/2010” wybierając ofertę firmy Usługi Transportowo-Budowlane 
Baranowski Bernard z Glinnej za kwotę w wysokości do 74 629,39 zł 
brutto. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr/ZD/40/09 w przedmiotowej sprawie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-21/WR/09. 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru 

wykonawcy remontu drogi powiatowej Nr 1378Z Rożnowo-Borzym 
oraz podpisanie zlecenia w tym zakresie (druk nr 6b/167). 
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  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Trans Complex  
z Pyrzyc wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1378Z Rożnowo-
Borzym za kwotę w wysokości 63 440,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.2234-66/2009. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru 

wykonawcy remontu drogi powiatowej Nr 1367Z Szczawno-
Bartkowo oraz podpisanie zlecenia w tym zakresie (druk nr 6c/167). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Trans Complex  
z Pyrzyc wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1367Z Szczawno-
Bartkowo przy dojeździe do mostu w miejscowości Szczawno za kwotę 
w wysokości 19 793,28 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.2234-62/2009. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zakupu 

kruszywa łamanego do remontu drogi powiatowej Nr 1359Z 
Chlebowo-Binowo w m. Binowo (druk nr 6d/167). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zakup kruszywa łamanego  
w ilości 120 ton do remontu drogi powiatowej Nr 1359Z Chlebowo-
Binowo w m. Binowo od Szczecińskich Kopalni Surowców 
Mineralnych S.A. za kwotę w wysokości do 8 491,20 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.2234-67/2009. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu  

– Marek Hipsz natomiast opuścił posiedzenie Członek Zarządu – Maciej Racinowski. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego 
lekkiego” i wybór oferty (druk nr 7/167). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” 
wybierając ofertę nr 1 firmy PHU Bobryk Sp. J. ze Szczecina  
z oferowaną ceną w wysokości 511 814,40 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
19. 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 …………………………….. 


