
Protokół nr 197/III/2010
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 8 lipca 2010 r. w godz. od 800 do 1045 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 zmieniony, dodano punkt:
-  Wysłuchanie  przedstawiciela  Rady  Pedagogicznej  ZSP  Nr  2  w  Gryfinie  
w związku ze zgłoszonym wnioskiem o odwołanie Pani  Joanny Mendrygał  
z funkcji dyrektora szkoły.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).  

3. Protokoły:  Nr  195/III/2010  z  dnia  30  czerwca  2010 r.,  Nr  196/III/2010  
z dnia 5 lipca 2010 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymujących się, 
0 – przeciw). 

1. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s    ogłoszenia  
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010r.
(d  ruk nr 1/197).  

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  wspieranie
realizacji  zadań  z zakresu rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  osób
niepełnosprawnych  zlecanych  fundacjom  oraz  organizacjom
pozarządowym w 2010r.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  zlecanych  fundacjom  oraz
organizacjom pozarządowym w 2010r.w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

Za –  5 osób
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  793/2010  w  sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wspieranie realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010r. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami    
i  Nadzoru  Właścicielskiego  w/s  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
Porozumienia  partnerskiego  w  celu  uregulowania  praw  
i obowiązków partnerów w trakcie realizacji projektu INTERR EG
IVA (druk nr 2/197).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz

Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych – Piotr Podleśny.

Zarząd po omówieniu wniosku Naczelnika  Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  jednogłośnie  wyraził
zgodę na podpisanie Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania
praw  i  obowiązków  partnerów  w  trakcie  realizacji  projektu
INTERREG  IVA,  polegaj ącego  na  wspieraniu  polsko-niemieckich
kontaktów gospodarczych i sieci współpracy gospodarczej w powiatach
Gryfi ńskim i Uckermark. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika
WGN do przygotowania projektu uchwały intencyjnej Rady Powiatu
w przedmiotowej sprawie.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł
Różnych – Piotr Podleśny.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami    
i  Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Rady Społecznej  
SP  ZOZ  Zakład  Psychiatryczny  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie o wydanie opinii zgodnie z art. 46 pkt 1 lit. e
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 3/197).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i  Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie postanowił wystąpić
do Rady Społecznej  SP ZOZ Zakład  Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie o wydanie opinii zgodnie z art. 46
pkt 1 lit. e ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

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

4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki
na 2010 r. (druk nr 4/197). 
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Zarząd  negatywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie  jednogłośnie  nie
wyrażając  zgody  na  zwiększenie  planu  wydatków  budżetowych
jednostki  na  2010  r.  i  zobowiązał  Dyrektora  do  przedstawienia
propozycji  zmian  polegających  na  przesunięciu  środków w ramach
przyznanego  planu  finansowego  jednostki,  umożliwiaj ących  remont
ciepłomierza oraz kanalizacji  deszczowej. Zarząd zaznaczył również,
że  zatwierdzony  arkusz  organizacji  pracy  jednostki  nie  przewiduje
zmian organizacyjnych w zakresie  monitorowania  obiektu.  Ponadto
Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  do  przedstawienia  informacji  
zawierającej:
-  terminy  przeprowadzonych  przeglądów  sprawności  urządzeń
pomiarowych znajdujących się w placówce;
-  poniesione straty z powodu niesprawnej kanalizacji deszczowej oraz
terminy przeprowadzonych przeglądów sprawności tejże kanalizacji  
w placówce.      

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia  
zgody  na  zlecenie  zakupu  znaków  drogowych   dla  potrzeb
oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 5/197).

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 zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie
dróg  Sp.  z  o.o.  z  Tuchowa  dostawy  znaków  drogowych  wraz  
z uchwytami do montażu dla potrzeb oznakowania pionowego dróg
powiatowych za kwotę w wysokości 24 072,88 zł brutto.

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia  
zgody na zlecenie wykonania remontu schodów zlokalizowanych  
w pasie drogowym ul. Sprzymierzonych w Gryfinie (druk nr 6/197).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zlecenie  firmie  F.B.R.  BRUKPOL-2
Andrzej  Szyłow  z  Żabnicy  wykonania  remontu  schodów
zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sprzymierzonych w Gryfinie za
kwotę w wysokości 10 309,00 zł brutto.
 
7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami    

dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia
w/s  powierzenia  zadań  zarządcy  dróg  powiatowych  na  terenie
miasta Cedynia (druk nr 7/197).
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Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  Aneksu  Nr  1,  do
porozumienia  zawartego  w  dniu  2  lipca  2009  r.  z  Gminą  Cedynia
w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie
miasta  Cedynia.  Powiat  przekaże  na  ten  cel  dodatkowe  środki
finansowe  w  wysokości  10 000,00  zł  w  związku  z  wystąpieniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych w I kwartale 2010 r. 

8. 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 8/197).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  Zarząd
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  zadanie  
pn.  „Budowa drogi  powiatowej  nr  1362Z Wełtyń-Gajki  na odcinku
Bartkowo-Gajki”.

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.: „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń –Gajki na odcinku Bartkowo-
Gajki” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  794/2010  w  sprawie
powołania komisji  przetargowej  do przeprowadzenia  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi powiatowej
nr 1362Z Wełtyń –Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-17/10.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Drogami – Arkadiusz Durma.
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9. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu    
i  Turystyki  w/s  wsparcia  finansowego  lub  rzeczowego
Mieszkowickich Dni Kultury i Przyja źni (druk nr 9/197).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie wyrażając zgodę
na wsparcie Mieszkowickich  Dni Kultury i Przyjaźni polegające na
przekazaniu materiałów promocyjnych powiatu.

10.Wysłuchanie  przedstawiciela  Rady  Pedagogicznej  ZSP  Nr  2    
w Gryfinie w związku ze zgłoszonym wnioskiem o odwołanie Pani
Joanny Mendrygał z funkcji dyrektora szkoły.

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  w  zwi ązku  z  postawionym  przez  Radę  Pedagogiczną
Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Gryfinie  wnioskiem  
o  odwołanie  Pani  Joanny  Mendrygał  z  funkcji  dyrektora  szkoły
Zarząd na  posiedzeniu  5  lipca  2010 r.  przeprowadził  postępowanie
wyjaśniające, w wyniku którego stwierdzono, że zachodzi konieczność
wysłuchania przedstawiciela Rady Pedagogicznej ZSP Nr 2 w Gryfinie.
W dniu  dzisiejszym po  przedstawieniu  przez  przedstawiciela  Rady
zarzutów  stawianych  dyrektorowi,  Zarząd  jednogłośnie  postanowił
skierować  pismo  do  Zachodniopomorskiego  Kuratora  Oświaty  
w Szczecinie  z  prośbą  o  przeprowadzenie kontroli  w szkole  w celu
zbadania  stawianych  zarzutów  nieprzestrzegania  obowiązków
dyrektora,  podlegających  kontroli  organu  nadzoru  pedagogicznego,
zgodnie art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty 
(Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  256,  poz.  2572  z  późn.  zm.).  W  związku  
z  powyższym  Zarząd  przesunął  termin  wydania  decyzji  do  czasu
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

11.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

1. Zarząd  zobowiązał  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  do  sprawdzenia
widoczności  na  trasie  Bielin-Gądno  (dot.  poboczy)  oraz  do  przedstawienia
propozycji  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  skrzyżowaniu  ulic
Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie. 
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2. Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  znak:  WIiT-III.WR/0726/3/2010  z  dnia  2  lipca
2010r., Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa  Zachodniopomorskiego  informującym  o  przekazaniu  dla  Powiatu
Gryfińskiego  nieodpłatnej  pomocy  rzeczowej  tj.  materiałów drogowych  (kostka
brukowa, krawężniki betonowe) pochodzących z rozbiórki.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 197/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 ……………………………..
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