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Protokół nr 186/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 kwietnia 2010 r. w godz. od 1100 do 1320 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 185/III/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków oraz zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 1/186). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie  z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdziale 85495-Pozostała działalność plan wydatków jednostki  
w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe 
pracowników o kwotę 4 655,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagrody jubileuszowej dla nauczyciela dyplomowanego za 25 lat pracy. 
 
2. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie 

finansowym wydatków i dochodów budżetowych jednostki na 
2010r. (druk nr 2/186). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy 
Pomocy Społecznej, § 0970 o kwotę 3 850,00 zł oraz plan wydatków 
budżetowych jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-
Domy Pomocy Społecznej § 4270 o tę samą kwotę w związku  
z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia budynku. 
Powyższe zmiany zostaną zawarte w projekcie uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
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Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 3/186). 

 
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 11.02.2010r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego 
na 2010 rok?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 757/2010 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu  

do Umowy nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12 października 
2007r. (druk nr 4/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz po wprowadzeniu poprawek Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na  podpisanie aneksu Nr 3 do Umowy  
nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12 października 2007r., w którym 
w związku ze zmianą Skarbnika Stowarzyszenia zmienia się osobę 
reprezentującą i podpisującą umowy Stowarzyszenia „Pod Dębami”. 
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. wniosku Dyrektora DPS 

w Moryniu w/s wyrażenia zgody na likwidację wozu asenizacyjnego 
(druk nr 5/186). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu na likwidację beczki asenizacyjnej 
dwukołowej, która zostanie odsprzedana po cenie złomu dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który w ramach 
współpracy będzie świadczył bezpłatne usługi awaryjne w zakresie 
usuwania wód deszczowych z terenu Domu. Jednocześnie Zarząd 
zaznaczył, że środki uzyskane ze sprzedaży w/w beczki asenizacyjnej 
winny być przekazane na konto Powiatu Gryfińskiego.    

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. rozpatrzenia ofert i wyrażenia zgody na zakup 
materiałów promocyjnych Powiatu (druk nr 6/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zawarcie umowy w sprawie zakupu materiałów promocyjnych do 
kwoty 16 500,00 zł brutto z firmą „Gift Serwis” Serwis Upominków 
Reklamowych ze Szczecina.    
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Aneksu do Porozumienia w/s powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk  
nr 7/186). 

 
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 z Gminą Moryń Aneksu Nr 1 
do porozumienia w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Moryń zawartego w dniu 9 kwietnia 
2009r. Powiat przekaże na ten cel dodatkowe środki finansowe  
w wysokości 8 000,00 zł. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Aneksu do Porozumienia w/s przekazania  
i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 8/186). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  z Gminą Trzcińsko-Zdrój 
Aneksu Nr 1 do porozumienia w sprawie przekazania i finansowania 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój 
zawartego w dniu 12 marca 2009r. Powiat przekaże na ten cel 
dodatkowe środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania robót remontowych związanych  
z uszkodzeniem przepustów na drodze powiatowej na odcinku 
Żórawie - Bartkowo oraz na drodze powiatowej w miejscowości 
Lubanowo (druk nr 9/186). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Budowlane „ISOBAU - POLSKA” ze Szczecina wykonania: 

- przepustu pod drogą powiatową Nr 1367Z na odcinku Żórawie-
Bartkowo za kwotę w wysokości 11 582,58 zł brutto; 

- przepustu pod drogą powiatową Nr 1372Z w miejscowości 
Lubanowo za kwotę w wysokości 10 501,92 zł brutto. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerami  spraw: ZD.MI.2234-24/10; ZD.MI.2234-25/10 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na 
wykonanie opracowania dot. efektów modernizacji oświetlenia na 
potrzeby I konkursu w ramach systemu zielonych inwestycji – część 
I – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”  
(druk nr 10/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków 
 oraz Członek Zarządu - Marek Hipsz . 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie zamówienia na wykonanie opracowania dotyczącego 
efektów modernizacji oświetlenia na potrzeby I konkursu w ramach 
systemu zielonych inwestycji – część I – zarządzanie energią  
w budynkach użyteczności publicznej” wybierając ofertę firmy 
Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych Ryszard Sznigir  
z Gryfina  za kwotę w wysokości 10 980,00 zł brutto. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-07/10. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
„Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla zespołu 
budynków ZSP Nr 1 w Chojnie” (druk nr 11/186). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z firmą Energo-Konsult Mieczysław Drwięga  
z Koszalina na „Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla 
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zespołu budynków ZSP Nr 1 w Chojnie” za kwotę w wysokości 
4 758,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-08/10. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
„Wykonanie projektu budowlanego na remont pomieszczeń  
w budynku DPS Nowe Czarnowo na cele edukacyjne” (druk  
nr 12/186). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z firmą Pracownia Projektowa Grażyna Stojek ze 
Szczecina na „Wykonanie projektu budowlanego na remont 
pomieszczeń w budynku DPS Nowe Czarnowo na cele edukacyjne” za 
kwotę w wysokości 29 890,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-07/10. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. udzielenia zamówienia na prace elektryczne  
w zaadaptowanej części korytarza na pomieszczenie biurowe  
w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy  
ul. 11 Listopada (druk nr 13/186). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie zamówienia firmie Projektowanie i Nadzór Robót 
Elektrycznych Ryszard Sznigir z Gryfina na prowadzenie nadzoru nad 
wykonaniem prac elektrycznych w zaadaptowanej części korytarza na 
pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. 11 Listopada 16d za kwotę w wysokości 1 220,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-09/10. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu 
architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Gryfinie” i wybór oferty (druk nr 14/186). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie 
projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie” wybierając ofertę Wykonawcy Piotr Fiuk 
Pracownia Architektoniczna ze Szczecina z oferowaną ceną  
w wysokości 140 300,00 zł brutto. 
 

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

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-02/10. 
 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora DPS Nowe Czarnowo o przekazaniu 

przez anonimowego darczyńcę 10 szafek nocnych na rzecz Domu. Zarząd 
zaznaczył, że otrzymane szafki powinny zostać przyjęte na mienie jednostki.  

2. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: PS.1.AK.9013/2/2010 z dnia 20 kwietnia 
2010r., w którym Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie przekazał decyzję zezwalającą Staroście 
Gryfińskiemu na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie.  

3. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: K-0010/123/10 z dnia 19 kwietnia 2010r.,  
w którym RIO w Szczecinie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały Nr 751/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
8 kwietnia 2010r. w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia  
w zapłacie należności powiatowych. 

 
 
 
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 …………………………….. 


