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Protokół nr 187/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 kwietnia 2010 r. w godz. od 800 do 1020 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 uzupełniony o następujący punkt: 
     - Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia bilansu z wykonania budŜetu Powiatu 

Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. (druk nr 13/187). 
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 

zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 186/III/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (3 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 
1. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie 

finansowym wydatków budŜetowych jednostki na 2010r. (druk  
nr 1/187). 

 
  Po dyskusji, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 
85202 - Domy Pomocy Społecznej, § 4780 o kwotę 22 000,00 zł oraz 
zmniejsza się o tę sama kwotę plan wydatków budŜetowych jednostki 
w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy Pomocy 
Społecznej § 4200, w związku z obowiązkiem przekazania składek na 
Fundusz Emerytur Pomostowych. 
 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora DPS Nowe Czarnowo  
do wystąpienia wraz ze Starostą Powiatu Gryfińskiego z pismem do 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o zwiększenie środków na bieŜące 
utrzymanie pensjonariuszy, gdyŜ kwota dotacji nie odpowiada 
rzeczywistym kosztom utrzymania, a w placówce przebywają osoby  
z całego kraju (z uwagi na specyfikę Domu). 
 
2. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie realizacji 
wydatków budŜetowych jednostki na 2010r. (druk nr 2/187). 
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Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 32 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transz od czerwca do listopada  
po 5 000,00 zł i w grudniu o 2 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku  
z większymi wydatkami na ogrzewanie.  
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010r. oraz zmian w planie finansowym 
wydatków budŜetowych jednostki na 2010r. (druk nr 3/187). 

 
Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę w kwietniu o 117 641,92 zł i w maju o 120 100,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transz od czerwca do listopada po 
34 000,00 zł i w grudniu o 33 741,92 zł. Zmian dokonuje się w związku 
z wypłatą zwiększonych (w porównaniu do planowanych) składek na 
ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne bez prawa do zasiłku.  
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PUP w Gryfinie do 
wystąpienia z pismem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie informującym  
o moŜliwości braku środków finansowych na ubezpieczenia 
bezrobotnych od miesiąca czerwca i konieczności zwiększenia środków 
przyznanych powiatowi na ten cel. Podobna sytuacja wystąpiła  
w roku ubiegłym w połowie października. 
 
4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

wydatków budŜetowych jednostki na 2010r. (druk nr 4/187). 
 

Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie                 
z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 40 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy majowej.  
 
5. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów  

i wydatków budŜetowych jednostki na 2010r. (druk nr 5/187). 
 
Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie  
z którym w związku z otrzymaniem darowizny zwiększa się plan 
dochodów i wydatków jednostki o kwotę 2 750,00 zł, która zgodnie  
z wolą darczyńcy zostanie przeznaczona na organizację turnusu 
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rehabilitacyjnego. PowyŜsze zmiany zostaną zawarte w projekcie 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok (druk nr 6/187). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r.  
w sprawie 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 758/2010 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 7/187). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały  Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25.02.2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  
i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 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 759/2010 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
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8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. wniosku Stowarzyszenia 
„Pod Dębami” w/s wyraŜenia zgody na przebudowę i zmianę 
uŜytkowania budynku gospodarczego w DPS w Dębcach (druk  
nr 8/187). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę dla Stowarzyszenia 
„Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach na 
przebudowę i zmianę uŜytkowania budynku gospodarczego na 
pracownię aktywizacji ruchowej z zapleczem sanitarnym w DPS  
Dębce, w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej sporządzonej do realizacji tego zadania. 

Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iŜ Powiat nie ma zabezpieczonych 
środków w budŜecie na pomoc w realizacji w/w przedsięwzięcia,  
w związku z tym jedynym sposobem ich uzyskania jest moŜliwość 
wystąpienia o środki zewnętrzne m.in. do Stowarzyszania 
Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na udzielenie zamówienia na 
prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branŜy elektrycznej nad 
inwestycją pn.: „Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń 
budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 9/187). 

 
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 
udzielenie zamówienia na prowadzenie nadzoru inwestorskiego  
w branŜy elektrycznej nad inwestycją pn.: „Zmiana  sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie” firmie Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych 
Ryszard Sznigir z Gryfina  za kwotę w wysokości 2 440,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-11/10. 
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Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych do przygotowywania dokumentacji 
technicznej na wykonanie windy i toalety dla Osób Niepełnosprawnych 
w internacie przy ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz na wykonanie windy  
w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie tak, aby 
w przyszłym roku była moŜliwość aplikacji o środki zewnętrzne na 
realizację w/w zadań.  
 

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

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia 

porozumienia w/s warunków rozwiązania umowy na opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1409Z 
Warnice-Stare Łysogórki (druk nr 10/187). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po wprowadzeniu poprawki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie Porozumienia z Jackiem Rossa prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą „Nadzory, Projekty, Projektowanie, 
Kosztorysy” z Gryfina w sprawie warunków rozwiązania umowy  
Nr ZD 13/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare 
Łysogórki, na odcinku Chełm Górny – Witnica. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia 

umowy na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego, 
przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 1362Z 
na odcinku Bartkowo-Gajki dla potrzeb procedury przetargowej 
(druk nr 11/187). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Umowy Nr 14/ZD/2010 
z firmą „Komplet Inwest” El Ŝbieta PraŜanowska - Nieboj S.J.  
z Gorzowa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji projektu 
wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo-Gajki za kwotę 24 400,00 
zł brutto dla potrzeb procedury przetargowej dla inwestycji 
realizowanej w ramach RPO WZ, na którą powiat posiada podpisaną 
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w dniu 30.03.2010r. umowę z Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Przebudowa 
drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, 
gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez 
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy 
uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu”(druk nr 12/187). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości 
śelechowo, gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez 
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy uŜyciu emulsji 
asfaltowej i grysu” 

 
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.: „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, 
gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 760/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
gruntowej – dojazd do pól miejscowości śelechowo, gm. Widuchowa  
o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu”. 

 
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. 
 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami przedstawił wyniki 
rokowań z Gminą Gryfino i propozycje rozwiązań związanych  
z zimowym utrzymaniem ulic powiatowych na terenie Gminy.  
Po dokonaniu przez pracowników Wydziału „ZD” szczegółowych 
pomiarów elementów pasów drogowych ulic powiatowych, z których 
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wynika, iŜ powierzchnia chodników, podlegająca obowiązkowi 
utrzymania przez zarządcę dróg, wynosi 8.812,50 m2, co stanowi około 
50% powierzchni wykazanej w fakturach przesłanych przez Gminę, 
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać dodatkowe środki 
finansowe w wysokości 49 825,05 zł, do wcześniej przekazanej kwoty 
10 000,00 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych z tytułu 
zimowego utrzymania ulic powiatowych, na rachunek bankowy 
Gminy. Łącznie powiat przekaŜe na powyŜsze zadanie kwotę  
59 825,05 zł. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma, Członek Zarządu – Maciej Racinowski. 

 
13. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania 

finansowego – bilansu z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego 
sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. (druk nr 13/187). 

 
 Na wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie z §17 ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu 
państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 
142, poz. 1020), Zarząd jednogłośnie przyjął bilans z wykonania 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. 
 
14. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

Członek Zarządu Jan Podleśny złoŜył wniosek w sprawie postawienia znaku zakazu 
zatrzymywania się pojazdów na drodze powiatowej Nr 1492Z przy 
ul. Sprzymierzonych 4,  na wysokości budynku mieszkalnego nr 7. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 187/III/2010. 
 
 
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 …………………………….. 


