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Protokół nr 195/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 czerwca 2010 r. w godz. od 800 do 930 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 194/III/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. 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 1/195). 

 
 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 –  4 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 791/2010 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. oferty wydania ksiąŜki „Znikaj ące dziedzictwo” 
autorstwa Romana Cieplińskiego i Mirosława Winconka – 
redaktorów Kuriera Szczecińskiego (druk nr 2/195). 

 
Po dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jedn ogłośnie nie 
wyraŜając zgody na sfinansowanie wydania zbioru reportaŜy 
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„Znikaj ące dziedzictwo” autorstwa Romana Cieplińskiego i Mirosława 
Winconka – redaktorów Kuriera Szczecińskiego. PowyŜsze 
spowodowane jest zbyt wysokimi kosztami realizacji, natomiast mimo 
wystąpienia do 16 samorządów z pismem o rozwaŜenie 
partycypowania w kosztach wydania w/w opracowania tylko jeden 
zdeklarował partycypację w kosztach w kwocie 500,00 zł. Jednocześnie 
Zarząd doceniając wagę poruszanego problemu zadeklarował  
partycypację w kosztach wydawnictwa w zamian za odpowiednią ilość 
egzemplarzy, jeŜeli znajdzie się wydawca. 
 
3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 9/195).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pienięŜnej oraz  plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, § 4300-Zakup usług pozostałych o 920,00 zł, w związku  
z otrzymaniem darowizny na turnus rehabilitacyjny dla wychowanków 
placówki. PowyŜsze zmiany zostaną przedstawione Radzie Powiatu na 
XLIV sesji. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 10/195). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25.02.2010 r. 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 25.02.2010 r.  
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 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 792/2010 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
5. 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. „Budowa drogi 
powiatowej nr 1362Z Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-
Gajki” (druk nr 3/195).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iŜ decyzję dot. wniosku Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami odnośnie uruchomienia procedur 
przetargowych, na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z 
Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki”, podejmie po 
przedstawieniu wartości szacunkowej zadania wynikającej  
z wcześniejszego zlecenia opracowanych kosztorysów i dokumentacji 
technicznej.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

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

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa serwera i platformy 
sieciowej”, wybór oferty (druk nr 4/195). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz  Kierownik Referatu 

Informatyki – Waldemar Trzeciak.. 
 

 Na wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa serwera i platformy 
sieciowej” wybierając ofertę firmy EMBEDOS Sp. z o.o. z Warszawy  
z oferowaną ceną w wysokości 60 817,00 zł brutto.  
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 W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 
Waldemar Trzeciak. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Remont korytarza  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”, wybór oferty (druk  
nr 5/195). 

 
Na wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Remont korytarza w budynku 
szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” wybierając ofertę firmy Usługowo-
Handlowej GEKO z Pyrzyc z oferowaną ceną w wysokości  
134 690,37 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
środków finansowych w wysokości 14 000,00 zł z rezerwy ogólnej 
budŜetu powiatu na realizację w/w zadania, niezaplanowanych  
w budŜecie placówki. 
 

  W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wydania opinii dot. zatrudnienia na stanowisku 
Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (druk nr 11/195). 

  
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz 
Wicestarosta Jerzy Miler. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wydał opinię odnośnie zatrudnienia 
na stanowisku Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, 
osoby wskazanej we wniosku (opinia stanowi zał. nr 3 do niniejszego 
protokołu). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na ułoŜenie przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gryfinie ruroci ągu 
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przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Sprzymierzonych 5  
w Gryfinie (druk nr 6/195). 

 
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 podpisanie porozumienia w sprawie ułoŜenia przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gryfinie ruroci ągu przyłącza 
cieplnego do budynku przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie, 
przechodzącego przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 161, 
połoŜoną w obrębie Gryfino 3, będącą współwłasnością w udziale 
59/100 gminy Gryfino w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Gryfinie  i 41/100 Powiatu Gryfińskiego.  Opłata jednorazowa za 
zajęcie części nieruchomości i korzystanie z terenu wynosi 4 148,51 zł 
brutto.  
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na rozwiązanie za 
zgodą stron umowy dzierŜawy Nr 1D/GN/08 na dzierŜawę 
pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku przy  
ul. Dworcowej w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfi ńskiego oraz na ogłoszenie przetargu na najem opróŜnionych 
pomieszczeń (druk nr 7/195). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na rozwiązanie za zgodą stron z dniem 31 lipca 2010 r, 
umowy Nr 1D/GN/08 na dzierŜawę 2 pomieszczeń biurowych 
mieszczących się w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego oraz na ogłoszenie 
przetargu na najem opróŜnionych pomieszczeń. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na uŜyczenie na 
rzecz Gminy Mieszkowice części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego na okres 3 lat (druk nr 8/195). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zawarcie umowy w sprawie uŜyczenia Gminie 
Mieszkowice części nieruchomości oznaczonej numerem działki 182  
o pow. 0,88 ha, połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Goszków, gmina 
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Mieszkowice stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres  
3 lat. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
12. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 195/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 …………………………….. 


