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Protokół nr 185/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 kwietnia 2010 r. w godz. od 800 do 950 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 184/III/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie:  
 - w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 
 Powiatu w Gryfinie z wykonania budŜetu za 2009 r.  
 - w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
 Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia 
 absolutorium Zarządowi  Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania 
 budŜetu Powiatu za 2009 rok (druk nr 1/185). 
 
 Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budŜetu za 2009 r. oraz 
pozytywną opinią Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarz ądowi 
Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budŜetu Powiatu za 2009 rok. 
 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2009 r. Zarząd 
jednogłośnie postanowił przedłoŜyć w/w projekt uchwały Radzie 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s obciąŜenia nieruchomości oznaczonej nr działki 140/2, 
połoŜonej w obrębie Steklno, gmina Gryfino, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, słuŜebnością przesyłu (druk nr 2/185). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s obciąŜenia nieruchomości oznaczonej nr działki 140/2, połoŜonej w obrębie Steklno, 
gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, słuŜebnością przesyłu 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 obciąŜenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
140/2, połoŜonej w obrębie Steklno, gmina Gryfino, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, słuŜebnością przesyłu. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/185). 

 
Zarząd większością głosów ustalił ceny wywoławcze w II przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości 
niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
połoŜonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice, 
oznaczonych numerami działek: 

a) 150/12 o pow.    990 m2 w wysokości 34 720,00 zł, 
b) 150/13 o pow.    922 m2 w wysokości 32 417,00 zł, 
c) 150/14 o pow.    932 m2 w wysokości 32 760,00 zł, 
d) 150/15 o pow.    972 m2 w wysokości 34 111,00 zł, 
e) 150/16 o pow. 1 918 m2 w wysokości 47 201,00 zł, 
f) 150/17 o pow.    939 m2 w wysokości 33 005,00 zł, 
g) 150/18 o pow.    907 m2 w wysokości 31 920,00 zł, 
h) 150/19 o pow.    928 m2 w wysokości 32 620,00 zł. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 755/2010 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na 
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie”  
i wybór oferty (druk nr 4/185). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Na wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zmiana sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie” wybieraj ąc ofertę firmy MAGNUM SERVICE Sp. z o.o. 
ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 98,201,93 zł brutto. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-01/10. 
 
5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w/s dofinansowania 
działalności Stowarzyszenia (druk nr 5/185). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” 
w sprawie dofinansowania działalności Stowarzyszenia jednogłośnie 
postanowił, Ŝe decyzję w tym zakresie podejmie po dokonaniu przez 
Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych weryfikacji 
przedłoŜonych przez wnioskujących kosztorysów oraz szkicu 
przedwykonawczego dot. remontu i wymiany sieci przesyłowej oraz 
urządzeń grzewczych w w/w Domu.   
 

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

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s podpisania Porozumień z Gminą Chojna w/s wspólnej realizacji 
robót drogowych na drogach powiatowych w gminie Chojna (druk 
nr 6/185). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumień  z Gminą 
Chojna w sprawie: 
-  wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1388Z 
Strzelczyn – Kamienny Jaz, w miejscowości Kamienny Jaz. Powiat 
przekaŜe na ten cel środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł, 
stanowiące 50% wartości realizacji w/w inwestycji, 
-  wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1401Z 
Chojna – Białęgi, w miejscowości Brwice. Powiat przekaŜe na ten cel 
środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł, stanowiące 50% wartości 
realizacji w/w inwestycji, 
- wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1423Z 
Boguszczyn – Jelenin – Narost, w miejscowości Jelenin. Powiat 
przekaŜe na ten cel środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł, 
stanowiące 50% wartości realizacji w/w inwestycji, 
- wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1409Z 
Warnice – Stare Łysogórki, w miejscowości Białęgi. Powiat przekaŜe 
na ten cel środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł, stanowiące 50% 
wartości realizacji w/w inwestycji, 
- wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z 
Chojna – Lisie Pole, w miejscowości Nawodna. Powiat zapłacił w 2009 
roku za wykonanie dokumentacji technicznej 7 500,00 zł oraz przekaŜe 
na ten cel środki finansowe w wysokości 72 500,00 zł, które łącznie 
stanowią 50% wartości realizacji w/w inwestycji. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania Porozumienia z Gminą Banie w/s powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie (druk  
nr 7/185). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia  z Gminą 
Banie w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na 
terenie miejscowości Banie na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 
2010r. Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe w wysokości  
5 250,00 zł. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania Porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miasta Trzcińsko-Zdrój (druk nr 8/185). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia  z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta  Trzcińsko-Zdrój na okres od  
1 kwietnia do 31 grudnia 2010r. Powiat przekaŜe na ten cel środki 
finansowe w wysokości 27 000,00 zł. 
 

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

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosków: 
 - Zarządu Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Moryniu o udzielenie 
 wsparcia finansowego na zakup aparatów powietrznych, 

- Zastępcy Dyrektora WPOW w Chojnie o ufundowanie dwóch 
pucharów Starosty (druk nr 9/185). 
 

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 dotyczący wniosku Zarządu Oddziału Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Moryniu o dofinansowanie zakupu aparatów 
powietrznych, Zarząd jednogłośnie rozpatrzył go negatywnie poniewaŜ 
nie jest to zadanie własne powiatu i nie zaplanowano środków 
finansowych w 2010 r. na wspieranie tego typu działalności. 
Jednocześnie Zarząd zaznaczył, Ŝe istnieje moŜliwość udziału  
w ogłaszanych konkursach. 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dotyczący wniosku Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Zarząd rozpatrzył  
go pozytywnie, jednogłośnie wyraŜając zgodę na ufundowanie dwóch 
pucharów Starosty ze środków na promocję Powiatu, które zostaną 
wręczone podczas IV Turnieju piłki halowej Przyjaciół dzieci z Domu 
Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.  

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem 
stanowiska dyrektora w placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński (druk nr 10/185). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpocz ęcia procedury 
związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora w placówkach 
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prowadzonych przez Powiat Gryfiński jednogłośnie postanowił 
przedłuŜyć powierzenie stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej  w Gryfinie Pani Jolancie Majewskiej na kolejny okres 
5 lat tj. od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2015 r. w uzgodnieniu  
z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, natomiast decyzję 
odnośnie rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem stanowiska 
dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
podejmie w późniejszym czasie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek 
kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznych w roku szkolnym 2010/2011 (druk nr 11/185). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek 
kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2010/2011  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób, 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 756/2010 w sprawie 
określenia zasad organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych, szkół  
i placówek kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznych w roku szkolnym 2010/2011. 
 
12. Sprawy róŜne, 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 …………………………….. 


