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Protokół nr 193/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 17 czerwca 2010 r. w godz. od 800 do 1140 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 192/III/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
wymianę nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1482Z, ulica Niepodległości w Gryfinie” (druk  
nr 1/193). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez wymianę nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1482Z, ulica Niepodległości w Gryfinie” wybieraj ąc 
ofertę firmy Przedsiębiorstwo WielobranŜowe AB Marek Andrych  
z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 134 918,34 zł brutto. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
odtworzenie chodnika oraz zjazdów połoŜonych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1364Z, Drzenin – Chwarstnica w m. Chwarstnica”  
(druk nr 2/193). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów połoŜonych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1364Z, Drzenin – Chwarstnica w m. Chwarstnica” 
wybierając ofertę firmy „BRUKPOL-2” Andrzej Szyłow z śabnicy  
z oferowaną ceną w wysokości 89 010,15 zł brutto. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na ogłoszenie 
przetargu na dzierŜawę nieruchomości oznaczonej nr działki 688 
połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego na cele magazynowo-składowe  (druk  
nr 3/193). 

 
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 
postanowił, Ŝe decyzję w sprawie wyraŜenia zgody na ogłoszenie 
przetargu na dzierŜawę nieruchomości oznaczonej nr działki 688 
połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego na cele magazynowo-składowe podejmie na 
kolejnym posiedzeniu, po przygotowaniu przez Naczelnika WGN  
projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek minimalnych 
dotyczących wydzierŜawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich 
części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na cele 
transportowe oraz cele związane ze składowaniem i magazynowaniem 
towarów, w którym uszczegółowi się wysokość stawek w zaleŜności od 
wielkości wydzierŜawianej lub wynajmowanej nieruchomości.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na wynajęcie 4 
wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9  
w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (druk nr 4/193). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wynajęcie 4 wolnych pomieszczeń w budynku przy  
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ul. Sprzymierzonych 9 w drodze bezprzetargowej na rzecz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na okres do 3 lat. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wycofania  spod obrady Rady 
Powiatu projektu uchwały w/s rozpoczęcia procedury związanej  
z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie (druk nr 5/193). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, w związku z przyjęciem innej ścieŜki 
przekształcenia Zakładu, Zarząd jednogłośnie postanowił 
nieprzedkładać pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu 
uchwały intencyjnej w sprawie rozpoczęcia procedury związanej  
z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie, natomiast Zarząd postanowił przedłoŜyć pod obrady Rady 
Powiatu projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, stanowiący 
załącznik do w/w projektu uchwały intencyjnej. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na złoŜenie 
oświadczenia dot. ustanowienia hipotek oraz poddaniu się 
egzekucji, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaŜy udziału  
w nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie 
(druk nr 6/193). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie oświadczenia dla PKO Bank Polski w sprawie ustanowienia 
hipotek oraz poddaniu się egzekucji, niezbędnych do zawarcia umowy 
sprzedaŜy udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 
16d w Gryfinie dla Powiatu Gryfińskiego.  
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

terminów postępowania określonych w Zaproszeniu 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 7/193). 
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 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany terminów postępowania określonych w Zaproszeniu 
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 zmiany terminów postępowania określonych w Zaproszeniu do negocjacji celem 
wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 780/2010 w sprawie zmiany 
terminów postępowania określonych w Zaproszeniu do negocjacji 
celem wyłonienia Inwestora dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy 
ul. Parkowej 5. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Klubu Bokserskiego Garda   
w/s dofinansowania II Międzynarodowej Gali Boksu w Chojnie  
(druk nr 8/193). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller.   
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Podinspektora Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Zarz ąd większością głosów wyraził zgodę 
na dofinansowanie II Międzynarodowej Gali Boksu w Chojnie  
organizowanej przez Klubu Bokserski Garda  w kwocie 8 000,00 zł, 
która będzie pochodziła ze środków przeznaczonych na promocję 
powiatu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller.   
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 9/193). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Główny Specjalista ds. Kontroli 
– Edyta Szturo. 

 
 Zarząd omówił a następnie wprowadził poprawkę do projektu 
uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia 
kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
wraz z poprawkami?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 781/2010 w sprawie 
przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista ds. Kontroli  

 – Edyta Szturo. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  

w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie (druk nr 10/193). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie  
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 w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 
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11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. udzielenia dotacji 
celowej Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w  Gryfinie na dofinansowanie działalności 
Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego (druk nr 11/193). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie nie wyraŜając 
zgody na udzielenie dotacji celowej w wysokości 23 500,00 zł Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w  Gryfinie na dofinansowanie działalności Zespołu Rehabilitacyjno – 
Terapeutycznego, gdyŜ środki na ten cel nie były zaplanowane  
w budŜecie powiatu na 2010 r. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na 
przesunięcie środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, na które będzie 
ogłoszony konkurs ofert.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
12. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zbycia w formie przetargu mienia – 
kotła warzelnego, będącego na wyposaŜeniu kuchni placówki 
socjalizacyjnej w Trzcińsku-Zdroju WPOW w Chojnie (druk  
nr 12/193). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zbycie w formie przetargu mienia – kotła warzelnego, będącego na 
wyposaŜeniu kuchni placówki socjalizacyjnej w Trzcińsku-Zdroju 
WPOW w Chojnie. Po zbyciu w/w kotła otrzymane środki naleŜy 
przekazać na konto powiatu. Zarząd przedstawi Radzie Powiatu 
propozycję zmiany budŜetu powiatu polegającą na zwiększeniu 
budŜetu placówki o środki  otrzymane ze sprzedaŜy. Jednocześnie 
Zarząd wyraził zgodę na utylizację niesprawnej 30 letniej kuchni,  
z zachowaniem procedury przepływu środków finansowych przez 
konto budŜetu powiatu. 
 
13. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 13/193). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852- 
Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-
wychowawcze, § 0680- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i w rodzinach zastępczych o 28,05 zł, § 0830- Wpływy 
z usług o 172,60 zł i § 0970- Wpływy z róŜnych dochodów o 6 091,19 zł 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w tym 
samym dziale, rozdziale i § 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 
jednostki na 2010 r. (druk nr 14/193). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie nie wyraŜając zgody 
na zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 
2010 r., ze względu na to, iŜ plan dochodów jednostki nie został 
wykonany w całości. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w 
Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. 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 (druk nr 15/193). 

  
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. 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. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w 
Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. 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 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 782/2010 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. 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. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 16/193). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie 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. 
 
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 11.02.2010 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 783/2010 w sprawie 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 tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu  
– Maciej Racinowski. 

 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

przez Powiat Gryfiński poręczenia spłaty kredytu bankowego 
zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 17/193). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia przez Powiat Gryfiński poręczenia spłaty kredytu 
bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s udzielenia przez Powiat Gryfiński poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego 
przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 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 udzielenia przez Powiat Gryfiński poręczenia 
spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
18. 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.  „Dostawa 
serwera i platformy sieciowej” (druk nr 18/193). 

 
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 zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa serwera i platformy 
sieciowej”. 

 
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.: „Dostawa serwera i platformy sieciowej” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 784/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwera  
i platformy sieciowej”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych  pod numerem  sprawy: RI.SD.3431-06/10. 
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19. 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. „Wykonanie 
boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje 
Boisko- Orlik 2012” w Gryfinie” (druk nr 19/193).  

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iŜ decyzję odnośnie wniosku 

Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje 
Boisko- Orlik 2012 w Gryfinie” podejmie na kolejnym posiedzeniu. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na zlecenie wykonania audytów 
energetycznych wraz z uaktualnieniem audytów jakie zostały 
wykonane przed zmianą przepisów szczegółowych regulujących 
zasady wykonywania opracowań na potrzeby termomodernizacji 
(druk nr 20/193). 

 
Po dyskusji, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie 
nie wyraŜając zgody na zlecenie wykonania audytów energetycznych 
wraz z uaktualnieniem audytów, jakie zostały wykonane przed zmianą 
przepisów szczegółowych regulujących zasady wykonywania 
opracowań na potrzeby termomodernizacji. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
21. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 
2010 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie realizacji zadań 
statutowych przez Poradnię  w 2009 r.  

2. Zarząd zapoznał się z pismem Wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z dnia 14.06.2010 r. dot. wniosku Rady 
Pedagogicznej o odwołanie Pani Joanny Mendrygał z funkcji dyrektora szkoły. 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
do wystosowania odpowiedzi, w której na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 
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7 września 1991 roku o systemie oświaty Zarząd zwraca się z prośbą  
o przekazanie protokołu z posiedzenia rady. PoniewaŜ w piśmie nie 
przedstawiono zarzutów stawianych dyrektorowi, organ prowadzący nie ma 
moŜliwości odniesienia się do tak sformułowanego wniosku. Po otrzymaniu 
pełnej dokumentacji przeprowadzone będzie postępowanie wyjaśniające,  
o którym zgodnie z art. 42 ust. 3 w/w ustawy Rada Pedagogiczna zostanie 
powiadomiona w terminie 14 dni od otrzymania przez organ prowadzący 
kompletnego wniosku. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 193/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 …………………………….. 


