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Protokół nr 169/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 21 grudnia 2009 r. w godz. od 800 do 1555 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 Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
 zamówienia 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 3a/169). 
 - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Starosty 
 Gryfińskiego do zmiany umowy o pracę Dyrektora SPZOZ – Zakładu 
 Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie (druk  
 nr 16/169). 

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

3. Protokoły: Nr 167/III/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r., Nr 168/III/2009  
z dnia 14 grudnia 2009 r. zostały przyjęte większością głosów (4 – za, 1 wstrzymał 
się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Sądu Rejonowego  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac 
adaptacyjnych, w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 1/169). 

 
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 pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Sądu Rejonowego w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę na 
przeprowadzenie prac adaptacyjnych szczegółowo opisanych we 
wniosku, w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie oraz na 
wydzielenie i oznakowanie miejsca na parkingu stanowiącym własność 
Powiatu Gryfińskiego. Powyższe Sąd wykona we własnym zakresie. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 2/169). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację ruchomych 
składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
wymienionych w protokole nr 1/2009 Komisji do spraw 
zagospodarowania ruchomych składników majątkowych z dnia 25 
listopada 2009 r. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminów 
wykonania umów firmie Mazowieckie Biuro Projektów „MAPRO” 
Sp. z o.o. na wykonanie projektów zagospodarowania terenu oraz 
dokumentacji hali sportowej w ZSP nr 2 w Chojnie (druk nr 3/169). 

 
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 
przesunięcie terminów wykonania umów firmie Mazowieckie Biuro 
Projektów „MAPRO” Sp. z o.o. na wykonanie projektów 
zagospodarowania terenu oraz dokumentacji hali sportowej w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie. Zarząd przychylił się do 
wniosku Wykonawcy ustalając termin na wykonanie w/w umów 
podany w korespondencji tj. 35 dni od daty uzyskania ostatecznej 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie później niż 30 
dni od daty uzyskania uzgodnienia Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-06/09. 
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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. „Wykonanie projektu oraz robót 
budowlanych polegających na kompleksowej wymianie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo”  
i wybór oferty (druk nr 3a/169). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie projektu oraz robót 
budowlanych polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej 
instalacji elektrycznej w DPS Nowe Czarnowo” wybierając ofertę nr 1 
firmy ENET z Gorzowa Wielkopolskiego z oferowana ceną  
w wysokości 183 400,00 zł brutto.  
 
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. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania zlecenia na wykonanie profilowania pobocza drogi 
powiatowej 1357Z wraz z wykarczowaniem krzaków na łuku drogi 
(druk nr 4/169). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami w sprawie podpisania zlecenia na wykonanie 
profilowania pobocza drogi powiatowej 1357Z Daleszewo-Chlebowo 
wraz z wykarczowaniem krzaków na łuku drogi i jednogłośnie 
zobowiązał Naczelnika do zebrania ofert na realizację w/w zadania od 
innych Wykonawców. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody dla Burmistrza Gminy Chojna na dysponowanie 
nieruchomościami drogowymi, na cele budowlane w zakresie 
przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych  (druk  
nr 4a/169). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Burmistrza Gminy Chojna na 
dysponowanie nieruchomościami drogowymi Nr 17 i 189 obręb 
Krzymów oraz Nr 174 obręb Narost, na cele budowlane w zakresie  
i terminie określonym w Umowie z dnia 14 października 2009 r.  
w sprawie wspólnej przebudowy chodników w ciągach dróg 
powiatowych na terenie gminy Chojna.   

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania 

Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 5/169). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Innspektor - 
Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   
  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 710/2009 w sprawie 
odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Jednocześnie Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji 
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 
8. Wniosek Inspektora – Koordynator Ochrony Zdrowia  

w/s zastępstwa procesowego po zlikwidowanym SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/169). 

 
  Na wniosek Inspektora – Koordynatora Ochrony Zdrowia  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa 
adwokatowi Jackowi Kozłowskiemu oraz na zawarcie umowy  
o zastępstwo procesowe po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor  – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 7/169). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 711/2009 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 

należności głównych przejętych z Powiatowego Zarządu Dróg  
w Baniach (druk nr 8/169). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia należności głównych przejętych z Powiatowego Zarządu Dróg  
w Baniach w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 712/2009 w sprawie 
umorzenia należności głównych przejętych z Powiatowego Zarządu 
Dróg w Baniach. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r. 
(druk nr 9/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-
Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego o kwotę 1 000,00 zł, zmniejsza się § 4110-
Składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zwiększeniu  
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe. 
 
12. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 10/169). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Chojnie,  
w związku z którym dokonuje się zmian  w planie wydatków na 
zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę  
500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w tym dziale, rozdziale  
i o tę kwotę planu wydatków na zadania zlecone Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 11/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność polegających 
na zwiększeniu o kwotę 42,50 zł paragrafu 4308-Zakup usług 
pozostałych i zmniejszeniu  o tę samą kwotę paragrafu 4309-Zakup 
usług pozostałych. Zmiany dotyczą projektu „Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 12/169). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym dokonuje się zmian  
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 4 000,00 zł, zmiany 
dotyczą projektu „Kobieta potrafi - szansa na samorealizację” oraz  
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy, polegających na 
przesunięciu kwoty 5 096,74 zł pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi 
a pochodnymi od wynagrodzeń. 
 
15. 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 13/169). 

 
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?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 713/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
O godz. 1000 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady 
zostały  wznowione o godz. 15 45 . 
 
16. 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 14/169). 

 
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 714/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. (druk  
nr 15/169). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian 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 715/2009 w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

Starosty Gryfińskiego do zmiany umowy o pracę Dyrektora SPZOZ 
– Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Nowym Czarnowie (druk nr 16/169). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Starosty Gryfińskiego do zmiany umowy o pracę Dyrektora SPZOZ 
– Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 709/2009 w sprawie 
upoważnienia Starosty Gryfińskiego do zmiany umowy o pracę 
Dyrektora SPZOZ – Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie. 
 
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 …………………………….. 


