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Protokół nr 176/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 11 lutego 2010 r. w godz. od 800 do 1010 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 Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia zgody  
 na zlecenie zakupu materiałów soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 
 powiatowych  (druk nr 5a/176). 
 - Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cedyni w/s wsparcia organizowanego 
 konkursu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych z gmin: 
 Cedynia, Mieszkowice, Moryń i Chojna (druk nr 8/176). 

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

3. Protokół Nr 175/III/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Matki 
BoŜej Królowej Pokoju w Siekierkach o przyznanie dotacji  
na wydanie materiałów promujących wydarzenia i uroczystości 
patriotyczno-religijne o zasięgu ponadpowiatowym (druk nr 1/176). 

 

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

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Matki BoŜej 
Królowej Pokoju w Siekierkach o przyznanie dotacji na wydanie 
materiałów promujących wydarzenia i uroczystości patriotyczno-
religijne o zasięgu ponadpowiatowym, Zarząd jednogłośnie postanowił 
udzielić wsparcia przy realizacji przedsięwzięcia poprzez opracowanie 
graficzne i złoŜenie folderu/ulotki do druku oraz sfinansowanie 
wydruku folderu/ulotki za kwot ę do 1500,00 zł.   
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  w/s wyraŜenia zgody na 
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utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik kucharz (druk  
nr 2/176). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Powiatowej  Rady 
Zatrudnienia, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  na utworzenie 
kierunku kształcenia w zawodzie technik kucharz. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego w zakresie 
załoŜenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego  
w Moryniu (druk nr 3/176).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego w zakresie załoŜenia i prowadzenia 
Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?. 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego 
w zakresie załoŜenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Moryniu. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia usługi nadzoru inwestorskiego w branŜy 
elektrycznej dla dwóch inwestycji  pn.: „Modernizacja 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym 
Czarnowie” oraz „Kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji 
elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo” (druk 
nr 4/176). 

 
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 
zlecenie,  firmie „Projektowanie i nadzór robót elektrycznych Ryszard 
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Sznigir” z Gryfina, usługi nadzoru inwestorskiego w branŜy 
elektrycznej dla dwóch inwestycji pn.: 

1. „Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie” za kwotę w wysokości 
1037,00 zł brutto. 
2. „Kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej  
w Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo” za kwotę  
w wysokości 3904,00 zł brutto. 

 W związku z powyŜszym Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umów w tym zakresie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AM.-0065/05/10. 
 

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

 
5. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za II półrocze 2009r. 
(druk nr 6/176). 

 
 Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd przyjął jednogłośnie  
sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za II 
półrocze 2009r. PowyŜsze sprawozdanie zostanie przedłoŜone Radzie 
Powiatu na najbliŜszej sesji. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok 
(druk nr 7/176). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 725/2010 w sprawie 
ustalenia wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s uniewaŜnienia decyzji o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2010r. z podziałem na 
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zadania oraz uchylenie uchwały Nr 724/2010 Zarządu Powiatu  
z dnia 05.02.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej  
do przeprowadzenia w/w postępowania  (druk nr 5/176). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie uniewaŜnił swoją decyzję o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2010r.  
z podziałem na zadania i w związku z tym uchylił uchwałę Nr 724/2010 
Zarządu Powiatu z dnia 05.02.2010r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.   

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania prowadzonego w trybie art. 61 i 62 (negocjacje bez 
ogłoszenia) ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
w 2010r. z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina Stare 
Czarnowo, zadanie Nr II gmina Gryfino, zadanie Nr III– gminy: Banie 
i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina 
Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia i Moryń oraz 
zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice” oraz jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie umów w tym zakresie z firmami: 

- Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski - drogi na 
 terenie Gminy Stare Czarnowo do kwoty 56 184 zł brutto. 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Baniach - drogi na terenie 
 Gminy Gryfino do kwoty 58 582,50 zł brutto; 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Baniach - drogi na terenie 
 Gminy Banie i Gminy Widuchowa do kwoty 58 582,50 zł brutto; 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Chojnie - drogi na terenie 
 Gminy Chojna do kwoty 59 385,00 zł brutto; 

- Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” – drogi na terenie  
 Gminy Trzcińsko Zdrój do kwoty 59 385,00 zł brutto; 

- Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski - drogi na terenie 
 Gminy Mory ń i Gminy Cedynia do kwoty 84 530,00 zł brutto; 

- Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Krzysztof Michałowski – 
 drogi na terenie Gminy Mieszkowice do kwoty 58 743,00 zł 
 brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-7/10. 

 
 Ponadto Zarząd zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli 
Edytę Szturo do przygotowania wniosku dot. przeprowadzenia 
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kontroli w Wydziale Zarządzania Drogami w zakresie utrzymania 
zimowego dróg powiatowych. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie zakupu materiałów soli i piasku do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych  (druk nr 5a/176). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, w celu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie firmie Usługi Transportowo-Budowlane Bernard 
Baranowski z Glinnej: 
•••• na dostawę soli warzonej - wypadowej w ilości 30 ton za kwotę  
w wysokości 7 320,00 zł brutto; 
•••• na dostawę piasku w ilości 150 ton za kwotę w wysokości 3 385,50 zł 
brutto; 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.2234-16/10. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
9. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cedyni w/s wsparcia 

organizowanego konkursu z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów 
szkół podstawowych z gmin: Cedynia, Mieszkowice, Moryń  
i Chojna (druk nr 8/176).  

 
 Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Cedyni w sprawie wsparcia organizowanego konkursu z zakresu 
pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych z gmin: Cedynia, 
Mieszkowice, Moryń i Chojna, Zarząd jednogłośnie postanowił 
udzielić wsparcia w postaci rzeczowej przekazując zestawy 
promocyjne Powiatu Gryfińskiego. 
 
10. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z pismem Zastępcy Burmistrza Gminy Chojna, znak: 
BGK/5548/DP/6/10 z dnia 04.02.2010r. dot. remontów i inwestycji na drogach 
powiatowych na terenie Gminy Chojna jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami do przygotowania odpowiedzi zawierającej: 
- informację z zakresu robót remontowo-inwestycyjnych, zrealizowanych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Chojna w okresie XII-2006 r. – XII-2009 r. 
- informację zawierającą plany remontowo-inwestycyjne na 2010r. 
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Jednocześnie Zarząd jednogłośnie uznał, iŜ szczegółami i sprawami 
technicznymi dot. remontów i inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy 
Chojna powinni zająć się pracownicy merytoryczni. 
 
 
 
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 …………………………….. 


