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Protokół nr 184/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 8 kwietnia 2010 r. w godz. od 800 do 1050 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 Zarządzania Drogami dot. podpisania ugody  
 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych POL-DRÓG S.A. z Nowogardu  
 w/s realizacji robót remontowych na ulicy Pomorskiej w Gryfinie (druk  
 nr 14/184).  
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozpatrzenia skargi 
 Rady Sołeckiej wsi Rynica w/s wykonania remontu drogi powiatowej w Rynicy 
 (druk nr 15/184).  

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

3. Protokół Nr 183/III/2010 z dnia 30 marca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
„Wykonanie adaptacji projektu typowego kompleksu boisk  
w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012” (druk nr 1/184). 

 
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, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy na „Wykonanie adaptacji 
projektu typowego kompleksu boisk w ramach programu Moje 
Boisko-Orlik 2012” z firmą Komplet Inwest Sp.J. Tomasz Gronops  
z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę w wysokości 24 400,00 zł brutto. 

  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
 
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu jednostki na 2010 r. (druk  
nr 2/184). 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853- Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, 
§ 2440- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  
o 97 890,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu 
wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w związku z realizacją programu „Ośrodki Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych 2008”. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na 
funkcjonowanie Ośrodka Informacji w Chojnie w 2010r. 
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu jednostki na 2010 r. (druk  
nr 3/184). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 
85218- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, § 4260- Zakup energii  
o 5 000,00 zł (1 644,00 zł z rezerwy ogólnej i 3 356,00 zł ze zmniejszenia 
w rozdziale 85311). 
 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s przyjęcia korekty do sprawozdania finansowego 
TPD w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na 
prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży w 2009 r. 
(druk nr 4/184). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd zapoznał się z korektą do sprawozdania 
finansowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania 
zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 
dzieci i młodzieży w 2009 r. i przyjął ją bez uwag. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 

naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności 
powiatowych (druk nr 5/184). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności 
powiatowych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 751/2010 w sprawie 
umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie 
należności powiatowych. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 6/184). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej 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 752/2010 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2010 rok (druk nr 7/184). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2010 rok. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s ustanowienia służebności przesyłu 
dla sieci wodociągowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie,  położonej w obrębie Steklno 
Gmina Gryfino, na działce stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego  (druk nr 8/184). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na  ustanowienie służebności przesyłu dla sieci 
wodociągowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie,  położonej w obrębie Steklno 
Gmina Gryfino, na działce stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, w zamian za kompleksowe i całoroczne utrzymanie 
pobocza drogi na odcinku w którym wybudowano sieć wodociągową 
wg załącznika graficznego, który winien stanowić załącznik do aktu 
notarialnego.  
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Sądu Rejonowego  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy 
dotyczącej wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie  stanowiącym własność Powiatu 
Gryfińskiego  (druk nr 9/184). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
wyłączenie z umowy najmu Nr 8/GN/09 z dnia 25.02.2009r. zawartej 
pomiędzy Sądem Rejonowym w Gryfinie a Powiatem Gryfińskim 
pomieszczeń archiwalnych o pow. 40,24m2, mieszczących się  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie,  stanowiącym własność 
Powiatu Gryfińskiego, za zgodą stron z dniem 31 marca 2010r. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozłożenie na 
raty, raty rocznej za 2008 r. z tytułu nabycia od Powiatu 
Gryfińskiego  lokalu mieszkalnego (druk nr 10/184). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
rozłożenie na 3 raty miesięczne, raty rocznej za 2008 r. z tytułu 
nabycia od Powiatu Gryfińskiego  lokalu mieszkalnego w wysokości 
1 288,52 zł oraz nienaliczanie odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty 
raty rocznej za 2008 r. i podpisał umowę NR 4/GN/2010 w tym 
zakresie. 
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11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s Zaproszenia do 
negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 (druk nr 11/184). 

 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie ustalił 
terminy składania i otwarcia ofert, które zostały zawarte w treści 
Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5. 
  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy  
ul. Parkowej 5 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 753/2010 w sprawie 
Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, który 
nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 95% udziału  
w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym 
kapitale Spółki (druk nr 12/184). 

  
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie ustalił 
skład Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, który 
nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 95% udziału  
w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym 
kapitale Spółki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. 
Parkowej 5, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 95% udziału  
w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 754/2010 w sprawie 
powołania Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Inwestora 
dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, który 
nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 95% udziału  
w kapitale zakładowym, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym 
kapitale Spółki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą 
Gryfino w dniu 22 lipca 2009 r. w/s przebudowy chodników na 
terenie miasta Gryfino (druk nr 13/184). 

 
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 podpisanie aneksu do Porozumienia  
zawartego z Gminą Gryfino w dniu 22 lipca 2009 r. w sprawie 
przebudowy chodników na terenie miasta Gryfino, gdzie Powiat 
obejmie rolę Inwestora wiodącego w zakresie przebudowy chodnika na 
ul. Niepodległości  w Gryfinie. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania ugody z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
POL-DRÓG S.A. z Nowogardu w/s realizacji robót remontowych 
na ulicy Pomorskiej w Gryfinie (druk nr 14/184).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Ugody z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowych POL-DRÓG S.A. z Nowogardu w sprawie realizacji 
robót remontowych na ulicy Pomorskiej w Gryfinie, na mocy której 
PRD POL-DRÓG wykona remont cząstkowy ubytków masą na 
gorąco. Wartość umowna tych robót wyniesie 50 000,00 zł netto  
i uwzględniać będzie koszt niewykonanych robót oraz wydatki 
poniesione przez Powiat z tytułu remontów doraźnych prowadzonych 
w ostatnim okresie. 
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15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej wsi Rynica w/s wykonania 
remontu drogi powiatowej w Rynicy (druk nr 15/184).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
rozpatrzył skargę Rady Sołeckiej wsi Rynica dotyczącą wykonania 
remontu drogi powiatowej w Rynicy. Zarząd jednogłośnie 
zaakceptował treść pisma stanowiącego odpowiedź na skargę,  
w którym informuje, że w dniu  1 kwietnia przeprowadzony został 
przegląd gwarancyjny robót remontowych wykonanych  w ubiegłym 
roku na drodze powiatowej Nr 1383Z Krzywin – Rynica. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz 
firmy wykonującej przedmiotowe prace. Na przeglądzie nie 
stwierdzono uchybień w realizacji zamówienia, a w okresie 
eksploatacji nie nastąpiły żadne zniszczenia wynikające z nienależytego 
wykonania robót. Aby jednak częściowo sprostać oczekiwaniom Rady 
Sołeckiej Wykonawca zobowiązał się do uzupełnieniu zagłębień 
materiałem tożsamym do użytego podczas regeneracji, po uprzednim 
oczyszczeniu nawierzchni jezdni z luźnego grysu i piasku. Powyższe 
winno wpłynąć m.in. na poprawę komfortu jazdy. Prace zostaną 
wykonane na przełomie kwietnia/maja br.  

Odnośnie gruntowych odcinków dróg w miejscowości Rynica,  
w chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne w sprawie 
komunalizacji działki Nr 110/2 na rzecz Gminy Widuchowa, w obrębie 
której znajdują się wspomniane odcinki dróg. Na dzień dzisiejszy 
zatem określenie planów modernizacji przedmiotowych dróg jest 
niemożliwe. 
 

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

 
16. 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 …………………………….. 


