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Protokół nr 194/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 czerwca 2010 r. w godz. od 800 do 1130 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 193/III/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXIX/349/2010 w sprawie określenia zadań 
realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych 
na te zadania w 2010 r. (druk nr 1/194). 

 
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 uchwały Nr XXIX/349/2010 w sprawie określenia 
zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na 
te zadania w 2010 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXIX/349/2010 w sprawie określenia zadań realizowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2010 r. 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 uchwały Nr XXIX/349/2010 w sprawie 
określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
przeznaczonych na te zadania w 2010 r. 
 
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmniejszenia środków budŜetu Powiatu 
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Gryfi ńskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (druk nr 2/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853- Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność  
o 170 403,50 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym 
dziale, rozdziale o 206 578,32 zł i Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
o 104 270,50 zł. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale  
o 140 445,32 zł. Zmiany związane są z podpisaniem Aneksu do umowy 
nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 3/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 
85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 0690- Wpływy z róŜnych 
opłat o 5 750,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki 
w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218- Powiatowe centra 
pomocy rodzinie, § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o 5 750,00 zł. 
Zmiany związane są z koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tytułu 
umowy zlecenia za koordynację mieszkaniami chronionymi w Chojnie. 
 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
oraz zmiany w planie Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r. 
(druk nr 4/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 3119- 
Świadczenia społeczne o 66 133,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
o tę kwotę planu wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, 
rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, § 3110- Świadczenia społeczne. 
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Zmiany związane są z podpisaniem umowy ramowej nr UDA-
POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, w zwi ązku z którą zachodzi potrzeba przeniesienia  
10 % środków PCPR jako wkład własny na wyodrębniony paragraf 
słuŜący do realizacji projektu. 
 

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

 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r. 
(druk nr 5/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195- Pozostała działalność w § 2707- Środki na 
dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł o 222 677,88 zł, jednocześnie zwiększa się plan 
wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 
139 173,67 zł, w tym samym dziale, rozdziale i § 4307- Zakup usług 
pozostałych. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 6/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków 
jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły 
podstawowe specjalne, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 900,00 zł, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu § 4010-Wynagrodzenia osobowe 
pracowników. Zmiany związane są z koniecznością przeprowadzenia 
rocznej kontroli sprawności technicznej elementów obiektu instalacji  
i przewodów kominowych.  
 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r. (druk nr 7/194). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę  
w czerwcu o 161 900,00 zł, w lipcu o 159 500,00 zł i w sierpniu  
o 137 100,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej 
transzy w maju o 22 400,00 zł i transz we wrześniu o 74 510,92 zł, 
październiku o 140 086,83 zł, listopadzie o 120 500,00 zł oraz  
w grudniu o 101 002,25 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.  
 
8. Wniosek Skarbnika Powiatu w zmiany w harmonogramie 

wydatków budŜetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 
r. (druk nr 8/194). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, zgodnie 

z którym zwiększa się Starostwu Powiatowemu w Gryfinie transzę  
w lipcu o 989 237,00 zł, w sierpniu o 587 221,93 zł, we wrześniu                     
o 587 221,93 zł i w październiku o 307 221,94 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu niewykorzystanych transz w kwietniu o 989 237,00 zł  
i w maju o 1 481 665,80 zł.  
 
9. Wniosek Komendanta Powiatowego Policji Gryfino w/s wsparcia 

finansowego Komendy (druk nr 9/194). 
 

Po zapoznaniu się z pismem Komendanta Powiatowego Policji  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
Komendy Policji kwotą 15 000,00 zł, która będzie pochodziła z rezerwy 
ogólnej budŜetu powiatu, z przeznaczeniem na zakup materiałów 
pędnych do radiowozów i łodzi.  
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz 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 10/194). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały 
Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz 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 –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 785/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2010 rok (druk nr 11/194). 
 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok 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 budŜetu powiatu na 2010 rok. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia pod 
nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” (druk  
nr 12/194). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki 

– Waldemar Trzeciak. 

 
 Po dyskusji Zarząd wprowadził poprawki do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfi ńskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć 
Teleinformatyczna”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska 
Sieć Teleinformatyczna” wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do 
Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć 
Teleinformatyczna”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 

Waldemar Trzeciak.. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłuŜenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 13/194). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i wprowadził poprawkę  
w treści uzasadnienia. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie wraz z poprawką?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 786/2010 w sprawie 
przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Pani Jolancie Majewskiej na 
okres 5 lat szkolnych. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 14/194). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 
postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 787/2010 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

minimalnych dotyczących wydzierŜawiania nieruchomości lub ich 
części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na cele 
transportowe oraz cele składowe i magazynowe (druk nr 15/194). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierŜawiania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego na cele transportowe oraz cele składowe i magazynowe. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierŜawiania nieruchomości lub ich 
części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na cele transportowe oraz cele składowe  
i magazynowe w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 788/2010 w sprawie 
ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierŜawiania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego na cele transportowe oraz cele składowe i magazynowe. 
 
16. 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 16/194). 

 
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 ogłoszenie przetargu na dzierŜawę nieruchomości 
oznaczonej nr działki 688 o pow. 0,8312 ha, połoŜonej w obrębie 
ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na 
cele magazynowo-składowe. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa dot. poparcia przez Radę Powiatu w Gryfinie 
stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
dotyczącego upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych (druk  
nr 17/194). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawierającym projekt 
stanowiska w sprawie poparcia przez Radę Powiatu  
w Gryfinie stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
dotyczącego upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Zastępcę Naczelnika do przygotowania 
projektu uchwały Rady, do którego załącznikiem będzie  
w/w stanowisko. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej 
poniŜej 14 000 euro przy inwestycji pn.: „Zmiana sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń budynku internatu przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” 
(druk nr 18/194). 

 
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 o wartości szacunkowej poniŜej 14 000 euro 
przy inwestycji pn.: „Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń 
budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej” firmie - MAGNUM SERVICE  
Sp. z o.o. ze Szczecina za kwotę w wysokości 2 555.87 zł brutto. 
Zasadność zleconych prac wynika z wniosku uŜytkownika  
o zmianę przeznaczenia pomieszczenia socjalnego na toaletę personelu 
oraz przeznaczenie części poczekalni na pomieszczenia konserwatora. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
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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 19/194).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie boisk sportowych 
w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” w Gryfinie”. 

 
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.: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje 
Boisko-Orlik 2012” w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 789/2010 w sprawie 
„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje 
Boisko-Orlik 2012” w Gryfinie”. 

 
20. 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. „Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP  
w Chojnie – docieplenie dachu” (druk nr 20/194). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 
warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu”. 

 
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.: „Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie 
dachu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 790/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej za I półrocze 2010 r. (druk nr 21/194). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2010 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 
2010 r. 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 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2010 r. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zawarcie umowy dot. pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru nad robotami prowadzonymi na zadaniu pod nazwą 
„Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól miejscowości 
śelechowo gm. Widuchowa poprzez podwójne powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysu” 
(druk nr 22/194). 

 
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 zawarcie umowy z firmą „Komplet 
Inwest” Tomasz Granops ElŜbieta PraŜanowska – Nieboj z Gorzowa 
Wlkp., na prowadzenie nadzoru nad robotami prowadzonymi na 
zadaniu pod nazwą „Przebudowa drogi gruntowej – dojazd do pól 
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miejscowości śelechowo gm. Widuchowa poprzez podwójne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy uŜyciu emulsji asfaltowej 
i grysu”, za kwotę w wysokości 8 540,00 zł brutto. W/w inwestycja  
realizowana jest w ramach FOGR, na którą powiat posiada podpisaną 
umowę z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy na wykonanie projektu 
kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej i śółkiewskiego w Chojnie (druk nr 23/194). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do Umowy  
Nr ZD/42/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zawartej z firm ą „Komplet 
Inwest” z Gorzowa Wielkopolskiego  na wykonanie projektu 
kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej i śółkiewskiego w Chojnie, w którym w związku  
z koniecznością rozszerzenia zakresu robót związanych z rzutem wód  
z kanalizacji deszczowej i wykonaniem wtórników do celów 
projektowych wydłuŜa się termin realizacji zadania do 31 grudnia 
2010r.  
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia 
w/s wspólnej przebudowy w 2010 r. chodników zlokalizowanych  
w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 
(druk nr 24/194). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
większością głosów wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
porozumienia zawartego w dniu 22 października 2009 r. z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój, w sprawie wspólnej przebudowy w 2010 r. 
chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie 
Gminy Trzcińsko-Zdrój. Postanawia się oszczędności powstałe po 
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na w/w zadanie  
w kwocie 8 785,25 zł przeznaczyć na remont drogi powiatowej  
Nr 1407Z, na odcinku przejście przez m. Klasztorne, pozostałe koszty 
pokryje gmina. 
 

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

 
25. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 194/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 …………………………….. 


