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Protokół nr 180/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 11 marca 2010 r. w godz. od 730 do 915  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 179/III/2010 z dnia 5 marca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy  
na wykonanie ścianki w holu na I piętrze w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 (druk nr 1/180). 

 
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 podpisanie umowy na wykonanie ścianki lekkiej w technologii 
szkieletu z profili aluminiowych w holu na I piętrze w budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16, 
wybierając ofertę firmy P.O.I „MAXON” z siedzib ą w Gryfinie  
na kwotę 16 372,40 zł brutto.  
 Jednocześnie zmienił źródło proponowanego finansowania z działu 
700, rozdziału 70005 i § 6050 na dział 750, rozdział 75020 i § 605. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na zlecenie opracowania analizy 
finansowo-ekonomicznej zadania pn. „Nauka bez granic”  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie (druk 
nr 2/180). 

  
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
zaakceptował ofertę firmy KOMPLET INWEST  S.J. z Gorzowa 
Wielkopolskiego na zlecenie opracowania analizy finansowo – 
ekonomicznej zadania pn. „Nauka bez granic” w SOSW w Chojnie  
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za kwotę 8 540 zł brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy w tym 
zakresie. 
 
3. 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. „Zmiana sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń budynku internatu przy  
ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie” (druk nr 3/180). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie inwestycji  
pn. „Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń budynku internatu 
przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 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.: „Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP 
Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 738/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zmiana sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-01/10. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmian w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2010r. (druk nr 4/180). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmian w planie 
finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r. 
rozpatrzył go negatywnie, nie widząc na tym etapie, w związku  
ze zmniejszeniem zakresu zadania pn. „Modernizacja SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”, 
potrzeby dokonania zmniejszenia jego wartości w w/w planie, o kwotę 
100 000 zł. 
 Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału do zmiany nazwy 
zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji na potrzeby 
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie” na „Modernizacja SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie”, przyjętego  
w Zarządzeniu Starosty Nr 115/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r.  
w sprawie ustalenia dysponentów środków budŜetowych określonych  
w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na 2010 rok. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. podpisania aneksu do umowy nr RI-02/10 z dnia  
9 lutego 2010r. na „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych 
polegających na kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo” (druk 
nr 5/180).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr RI-02/10 z dnia 09 lutego  
2010 r. na „Wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających  
na kompleksowej wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej  
w Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo”, dotyczącego 
przesunięcia terminu wykonania umowy o 30 dni, tj. do dnia  
30 kwietnia 2010 r. 
 

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

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s przeprowadzenia rokowań na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/180). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca  Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Anna Nikitińska. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 739/2010 w sprawie 
przeprowadzenia rokowań na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (nieruchomość oznaczona numerem 
działki 131/3 o pow. 3 683 m2, połoŜona w obrębie ewidencyjnym  
2 miasta Trzcińsko-Zdrój). 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej do rokowań na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, a takŜe 
ustalenie sposobu zapłaty ceny (druk nr 7/180). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do rokowań na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, a takŜe ustalenie sposobu zapłaty ceny w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 740/2010 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej do rokowań na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, a takŜe 
ustalenie sposobu zapłaty ceny (cena wywoławcza do rokowań -  
330 722 zł +22% VAT). 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na wygaszenie 
trwałego zarządu ZSP Nr 2 w Gryfinie na działkach nr 75/8, 75/2, 
75/3 i 75/4 stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 8/180). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wygaszenie 
trwałego zarządu ZSP Nr 2 w Gryfinie na działkach nr 75/8, 75/2, 75/3 
i 75/4 stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych  
w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. 
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9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/180). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (nieruchomości 
niezabudowane połoŜone w obrębie 5 miasta Gryfino oznaczonych  
nr działek: 75/8, 75/2, 75/3 oraz 75/4). 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na rozłoŜenie  
na 10 rat miesięcznych, raty rocznej za 2010r. z tytułu nabycia 
lokalu mieszkalnego (druk nr 10/180). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie wyraził zgodę na rozłoŜenie na 10 rat miesięcznych, raty 
rocznej za 2010 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego w łącznej 
wysokości 3 274,90 zł (rata roczna 3244,40 zł + stopa redyskontowa  
30,50 zł) oraz nienaliczanie odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty raty 
rocznej za 2010 r. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozwaŜenia moŜliwości sporządzenia 
opinii prawnej w kwestii liczenia terminu do wniesienia sprzeciwu 
od nakazu zapłaty przez Prokuraturę Generalną (druk nr 11/180). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie uznał za zasadne sporządzenie opinii prawnej w sprawie 
wniesienia przez Prokuratorię Generalną sprzeciwu od nakazu 
zapłaty. 
 Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału do wystąpienia  
z pismem do Spółki Partnerstwa Radców Prawnych z Krakowa  
o przekazanie informacji dotyczących wskazania eksperta, któremu 
Spółka zleci sporządzenie stosownej opinii oraz podania kosztów z tym 
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związanych, celem podjęcia przez Zarząd ostatecznej decyzji  
w przedmiotowej sprawie. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.  
 
12. Wnioski 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 12-14/180). 

 
 Po rozpatrzeniu wniosku (druk nr 12/180) p.o. Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
znak: WPOW/100/2010  Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę  
na umorzenie w całości zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 9 213,16 zł,  
po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji BudŜetowej.  
W przypadku negatywnej opinii Komisji BudŜetowej sprawa ponownie 
będzie przedmiotem posiedzenia Zarządu. 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem (druk nr 13/180)  
p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej w Chojnie znak: WPOW/101/2010 w sprawie 
wyraŜenia zgody na umorzenie w całości zaległości z tytułu odpłatności 
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie  
400 zł, rozpatrzył go negatywnie. 
 Jednocześnie zobowiązał jednostkę do przeprowadzenia czynności 
zmierzających do wyegzekwowania kwoty zaległości, łącznie  
z ustaleniem zaleŜności, kto i na jakich zasadach przebywa  
w mieszkaniu zobowiązanych oraz próby ustalenia miejsca pobytu 
zobowiązanych.  
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem (druk nr 14/180)   
p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie znak: WPOW/102/2010 w sprawie wyraŜenia zgody  
na umorzenie w całości zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 456,64 zł, rozpatrzył 
go negatywnie. 
 Jednocześnie zobowiązał jednostkę do rozpoznania sprawy przez 
prawnika oraz ponownego zwrócenia się z wnioskiem do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gryfinie o przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego u zobowiązanych, a takŜe do sprawdzenia  
sytuacji majątkowej zobowiązanych. 
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13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 15/180). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 741/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2010 rok (druk nr 16/180). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę?. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania 
pionowego dróg powiatowych (druk nr 17/180). 

 
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 „WIMED” Oznakowanie 
Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych z uchwytami  
do montaŜu do śabowa k/Pyrzyc oraz Gardna k/Gryfina, za kwotę 
12 155,90 zł brutto. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
16. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie zawierającą wyjaśnienia dotyczące wydatków na leki  
i media, sfinansowane z budŜetu Domu Pomocy Społecznej w 2009 r., 
Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do zweryfikowania przedłoŜonych 
kosztów poniesionych przez Dom w 2009 r. na potrzeby miesięcznego 
kosztu utrzymania pensjonariusza w jednostce. 
 
 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz ________________________________   
 
 

 
 

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 …………………………….. 


