
Protokół nr 198/III/2010
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 15 lipca 2010 r. w godz. od 800 do 1200 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:
-  Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody  na  zawarcie  zmienionego  
Porozumienia  partnerskiego  w  celu  uregulowania  praw i  obowiązków  
partnerów w trakcie realizacji projektu INTERREG IVA (druk nr 14a/198).
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).   

3. Protokół  Nr  197/III/2010 z dnia 8 lipca 2010 r.  został  przyjęty  jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

1. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s    powołania  
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym w 2010r. (d  ruk nr 1/198).  

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  powołania  Komisji  Konkursowej  do  opiniowania  ofert
złożonych w konkursie  na  wspieranie  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 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
na  wspieranie  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych
zlecanych  fundacjom  oraz  organizacjom  pozarządowym  w  2010r.w brzmieniu  zaproponowanym
przez wnioskodawcę? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  795/2010  w  sprawie
powołania  Komisji  Konkursowej  do  opiniowania  ofert  złożonych  
w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
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i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  zlecanych  fundacjom  oraz
organizacjom  pozarządowym  w  2010r.  Konkurs  został  ogłoszony  
9 lipca, termin składania ofert  do w/w konkursu upływa 1 sierpnia,
zebranie  komisji  odbędzie  się  2  sierpnia  natomiast  zatwierdzenie
wyników przez Zarząd odbędzie się do dnia 17 sierpnia 2010r.

2. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie    
w  Gryfinie  w/s  wydania  opinii  dot.  zatrudnienia  na  stanowisku
Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (druk nr 2/198).

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wydał  pozytywną  opinię  odnośnie
zatrudnienia  na  stanowisku  Kierownika  Domu Pomocy  Społecznej  
w Dębcach, osoby wskazanej we wniosku. Jednocześnie Zarząd uznał,
iż zasadnym byłoby, aby do dnia  ukończenia studiów podyplomowych
na  kierunku  organizacja  pomocy  społecznej,  osoba  wskazana  we
wniosku, biorąc pod uwagę jej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie,
pełniła obowiązki Kierownika Domu.    

W tym momencie posiedzenie opuścił – Członek Zarządu – Marek Hipsz.

3. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  złożenia  
oświadczenia  dotyczącego  trwałości  projektu  z  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego
(druk nr 3/198).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  złożenia  oświadczenia  dotyczącego  trwałości  projektu  
z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego trwałości projektu z Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  w brzmieniu  zaproponowanym  przez
wnioskodawcę? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  796/2010  w  sprawie
złożenia oświadczenia dotyczącego trwałości projektu z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

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

na posiedzenie  Członek Zarządu – Marek Hipsz.
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4. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji    
i  Zamówień  Publicznych  w/s  zatwierdzenia  protokołu  
z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn.  „Wymiana
zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji  ciepłej  wody
użytkowej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” 
i wybór oferty     (druk nr 4/198).  

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

Po  rozpatrzeniu  wniosku  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału
Remontów, Inwestycji i  Zamówień  Publicznych Zarząd jednogłośnie
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zmówienia  publicznego
prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego na zadanie  pn.
„Wymiana  zewnętrznej  sieci  centralnego  ogrzewania,  cyrkulacji
ciepłej wody użytkowej i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej  
w  Dębcach”  ze  względu  na  to,  iż  oferta  z  najkorzystniejszą  ceną
przewyższa  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia. 

Jednocześnie  na  podstawie  §  72  Regulaminu  Organizacyjnego
Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  Zarząd  jednogłośnie  powołał
Zespół w składzie:

1. Agnieszka Madejak – Saków – Naczelnik Wydziału „RI”
2. Andrzej Krzemiński – Zastępca Naczelnika Wydziału „RI”
3. Jerzy Sawicki – Podinspektor w Wydziale „RI”
4. Paweł Frąckowiak – Podinspektor w Wydziale „AB”

Zadaniem  w/w  Zespołu  jest  ustalenie  do  dnia  31  lipca  2010r.
niezbędnego zakresu remontów związanych z  wymianą  zewnętrznej
sieci  centralnego  ogrzewania,  cyrkulacji  ciepłej  wody  użytkowej  
i zimnej wody w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

5. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji    
i  Zamówień  Publicznych  w/s  udzielenia  zamówienia  o  wartości
szacunkowej  poniżej  14     000  euro  przy  inwestycji  pn.:  „Zmiana  
sposobu użytkowania pomieszczeń  budynku internatu przy ZSP  
Nr 2 w Gryfinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Gryfinie” (druk nr 5/198).

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
i  Zamówień  Publicznych,  po  wprowadzeniu  poprawek,  Zarząd
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jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  udzielenie  zamówienia  na  roboty
dodatkowe o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro przy inwestycji
pn.:  „Zmiana sposobu użytkowania 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  1070,00 zł  brutto.  Zasadność  zleconych prac
wynika  z  konieczności  rozbudowy  centrali  systemu  alarmowego  
w pomieszczeniach Poradni oraz powiązaniem nowych pomieszczeń  
z dotychczas użytkowanymi.

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

6. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie    
w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki
na 2010 r. (druk nr 6/198).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy – Marian Mielczarek.

Po zapoznaniu  się  z  wnioskiem Dyrektora  Powiatowego Urzędu
Pracy  w  Gryfinie  oraz  po  wprowadzeniu  poprawek  w  związku  
z  zastosowaniem  błędnej  czwartej  cyfry  klasyfikacji  bud żetowej
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dokonanie  zmian  w  planie
wydatków jednostki w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorca
to  mój  zawód”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego. 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s    zatwierdzenia    
do  realizacji  projektu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie
„Przedsiębiorca  to  mój  zawód”    współfinansowanego    
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  (POKL)
Poddziałanie  8.1.2  Wsparcie  procesów  adaptacyjnych  
i  modernizacyjnych  w  regionie  oraz  udzielenia  pełnomocnictwa
Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  w  Gryfinie  do  dokonywania
wszelkich  czynności  związanych   z  zawarciem  umowy  oraz
realizacją tego projektu   (d  ruk nr 7 /198).  

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie  zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Urzędu
Pracy w Gryfinie  „Przedsiębiorca to mój zawód” współfinansowanego

z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  priorytetu  VIII
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Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  (POKL)
Poddziałanie  8.1.2  Wsparcie  procesów  adaptacyjnych  
i  modernizacyjnych  w  regionie  oraz  udzielenia  pełnomocnictwa
Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  w  Gryfinie  do  dokonywania
wszelkich czynności związanych  z zawarciem umowy oraz realizacją
tego projektu.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie
„Przedsiębiorca to mój zawód”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych  z zawarciem umowy
oraz realizacją tego projektu? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  797/2010  w  sprawie
zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  
w  Gryfinie   „Przedsiębiorca  to  mój  zawód”  współfinansowanego  
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  priorytetu  VIII
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  (POKL)
Poddziałanie  8.1.2  Wsparcie  procesów  adaptacyjnych  
i  modernizacyjnych  w  regionie  oraz  udzielenia  pełnomocnictwa
Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  w  Gryfinie  do  dokonywania
wszelkich czynności związanych  z zawarciem umowy oraz realizacją
tego projektu.

Ponadto  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  PUP  w  Gryfinie  
do  przedstawienia  weryfikacji  osób  chętnych  do  uczestnictwa  
w  w/w  projekcie.  W  przypadku  większej  liczby  osób  chętnych,  
w ramach udzielonego Dyrektorowi pełnomocnictwa, Zarząd wyraził
zgodę na rozszerzenie w/w projektu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał
Dyrektora do złożenia w Biurze Obsługi Rady i Zarządu kopii umowy
zawartej  z  Wojewódzkim  Urzędem  Pracy  w  Szczecinie  
w przedmiotowej sprawie.     

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy – Marian Mielczarek.

8. 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 budżetowej Powiatu Gryfińskiego na
2010 rok   (d  ruk nr 8/198).  
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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  budżetowej
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  budżetowej  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 798/2010 w sprawie zmiany
uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na
2010 rok.

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu  
powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu
Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  11.02.2010  r.  w  sprawie  wykonania
uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2010  rok    (d  ruk    
nr 9/198).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały
Nr  725/2010  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  11.02.2010  r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na
2010 rok.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu
Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  11.02.2010  r.  w  sprawie  wykonania  uchwały  budżetowej  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 799/2010 w sprawie zmiany
budżetu  powiatu  na  2010  rok  oraz  zmiany  uchwały  Nr  725/2010
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.

10.Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  ustalenia  
wysokości  ceny  wywoławczej  do  II  rokowań  na  sprzedaż
nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego    (d  ruk    
nr 10/198).
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna

Nikitińska.

Po dyskusji,  Zarząd jednogłośnie ustalił  cenę  wywoławczą  do  II
rokowań  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2
miasta  Trzcińsko  –  Zdrój,  oznaczonej  numerem  działki  131/3  
o pow. 0,3683 ha, w wysokości 258 000,00 zł + 22% VAT.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do II rokowań na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  800/2010  w  sprawie
ustalenia  wysokości  ceny  wywoławczej  do  II  rokowań  na  sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

11.Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  ustalenia  
wysokości  cen  wywoławczych  w  III  przetargu  ustnym
nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących
własność Powiatu Gryfińskiego   (d  ruk nr 11/198).  

Po  dyskusji,  Zarząd  jednogłośnie  ustalił  wysokość  cen
wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym, na poziomie
cen  ustalonych  w  II  przetargu,  na  sprzedaż  nieruchomości
stanowiących własność  Powiatu Gryfińskiego,  położonych w obrębie
ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  801/2010  w  sprawie
ustalenia  wysokości  cen  wywoławczych  w  III  przetargu  ustnym
nieograniczonym na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących własność
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta
Mieszkowice.
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12.Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  odwołania  
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zakład  Psychiatryczny  Pielęgnacyjno  –  Opiekuńczy   w  Nowym
Czarnowie   (d  ruk nr 12/198).  

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie odwołania Dyrektora 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  odwołania  Dyrektora Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej
Zakład  Psychiatryczny  Pielęgnacyjno  –  Opiekuńczy   w  Nowym  Czarnowie  w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  802/2010  w  sprawie
odwołania  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  Zakład  Psychiatryczny  Pielęgnacyjno  –  Opiekuńczy   
w Nowym Czarnowie.

13.Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody
na  podpisanie  umowy  dotacji  pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim  
a Spółką  "Szpital  Powiatowy w Gryfinie"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  
w Gryfinie   (d  ruk nr 13/198).  

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę  na podpisanie umowy ze Spółką  „Szpital  Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, której przedmiotem jest
udzielenie  Szpitalowi  przez  Powiat  Gryfiński  dotacji  celowej  
w wysokości 100 000,00 zł na sprzęt medyczny zakupywany w 2010r.
Zarząd  zaznaczył,  iż  w  przypadku  konieczności  zapłacenia  przez
Spółkę  podatku  VAT  od  zakupionego  sprzętu,  będzie  wnioskował  
o przygotowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki i jednoczesne rozwiązanie umowy dotacji.

14.Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  zajęcia
stanowiska  w  sprawie  umorzenia  zadłużenia  z  tytułu  najmu
pomieszczeń  w  budynku  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Gryfinie
(d  ruk nr 14/198).  
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Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  udzielenie  pomocy  Polskiemu  Stowarzyszeniu  na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, poprzez
umorzenie  zadłużenia  w  kwocie  2 580,48  zł  z  tytułu  zajmowanych
pomieszczeń, znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych
przy ul. Łu życkiej 82 w Gryfinie. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę
na podpisanie umowy w przedmiotowej sprawie.   

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

15.Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody
na  zawarcie  zmienionego  Porozumienia  partnerskiego  w  celu
uregulowania praw i  obowiązków partnerów w trakcie  realizacji
projektu INTERREG IVA (druk nr 14a/198).

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie zmienionego, (ze
względu  na  zmianę  partnera  niemieckiego)  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  Gryfińskim  i  Uckermark.
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika WGN do przygotowania
projektu uchwały intencyjnej Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie.

16.Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami    
w/s  wyrażenia  zgody  na  zlecenie  wykonania  remontu  drogi
powiatowej Nr 1360Z Steklno – Babinek w miejscowości Babinek
(d  ruk nr 15/198).  

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca  Naczelnik
Wydziału Zarządzania Drogami –Maria Ilińczyk.  

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Trans Complex
Usługi  Sprzętem Budowlanym  z  Pyrzyc  wykonania  remontu  drogi
powiatowej  Nr  1360Z Steklno  –  Babinek w miejscowości  Babinek  
za kwotę w wysokości 30 846,48 zł brutto.

17.Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami    
w/s zatwierdzenia:
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a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,   
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
d) Komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  
postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „  Remont  
nawierzchni  dróg  powiatowych,  poprzez  ułożenie  masy
bitumicznej  oraz  pojedyncze  powierzchniowe utrwalenie
grysami i emulsją asfaltową”   (d  ruk nr 16/198).  

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,
po  wprowadzeniu  poprawek,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb
postępowania,  wartość  szacunkową  oraz  Specyfikację  Istotnych
Warunków Zamówienia  na zadanie  pn.  „Remont  nawierzchni  dróg
powiatowych,  poprzez  ułożenie  masy  bitumicznej  oraz  pojedyncze
powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową”.

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.:  „Remont  nawierzchni  dróg  powiatowych,  poprzez  ułożenie  masy
bitumicznej  oraz  pojedyncze  powierzchniowe  utrwalenie  grysami  i  emulsją  asfaltową”  w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  803/2010  w  sprawie
powołania komisji  przetargowej  do przeprowadzenia  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni dróg
powiatowych,  poprzez  ułożenie  masy  bitumicznej  oraz  pojedyncze
powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-19/10.

18.Wniosek  Zastępcy  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.  „  Poprawa  
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  poprzez  przebudowę
chodnika  oraz  zjazdów  w  ciągu  drogi  powiatowej  
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nr 1387Z Chojna – Lisie Pole, w miejscowości Nawodna”
(d  ruk nr 17/198).  

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  Zarząd
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  zadanie  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę
chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1387Z Chojna –
Lisie Pole, w miejscowości Nawodna”.

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.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodnika
oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej  nr 1387Z Chojna – Lisie Pole, w miejscowości Nawodna” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  804/2010  w  sprawie
powołania komisji  przetargowej  do przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Poprawa bezpieczeństwa
ruchu  drogowego,  poprzez  przebudowę  chodnika  oraz  zjazdów  
w ciągu drogi powiatowej nr 1387Z Chojna -Lisie Pole, w miejscowości
Nawodna”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-20/10.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.

19.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

1. Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  znak:  GND.5541-10/10  z  dnia  05.07.2010r.
Burmistrza  Gminy  Moryń  dot.  utrzymania  dróg  i  ulic  powiatowych  na  terenie
gminy i zobowiązał Wydział „ZD” do przygotowania odpowiedzi.

2. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w dniu 28 maja 2010 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie w zakresie osiągania standardów przez jednostkę.

3. Zarząd zapoznał  się  z  informacją  uzupełniającą  do projektu uchwały w sprawie
zmiany  regulaminu  organizacyjnego  PUP  w  Gryfinie  przygotowaną  przez
Dyrektora i zobowiązał go do przedstawienia skutków finansowych wynikających
ze zmiany regulaminu jednostki.    

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 198/III/2010.
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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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