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Protokół nr 199/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 lipca 2010 r. w godz. od 800 do 1300  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 198/III/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. został przyjęty większością 

głosów (3 – za, 1 – wstrzymujący się, 0 – przeciw).  
  

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu  uczestniczył Radny Jan Gładkow. 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  

do Uchwały nr 797/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
15.07.2010r. 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 (PO KL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie 
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych 
z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu (druk nr 1/199). 

 
Zarząd omówił i wprowadził poprawkę do projektu uchwały 

Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany do Uchwały nr 797/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010r. 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 (PO KL) 
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych  
i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 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  zmiany do Uchwały nr 797/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010r. 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Przedsiębiorca  
to mój zawód” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu  
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VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem 
umowy oraz realizacją tego projektu wraz z poprawką. 
 
Za –  4 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 805/2010 w sprawie zmiany  
do Uchwały nr 797/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
15.07.2010r. 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 
(PO KL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych  
i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy oraz realizacją 
tego projektu. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Regulaminu Konkursu „Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego  
za promocję powiatu” (druk nr 2/199). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

 Zarząd po przeanalizowaniu projektu Regulaminu Konkursu 
„Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” 
wprowadził do niego zmiany i zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do ponownego przygotowania 
projektu uchwały Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie  
na kolejne posiedzenie. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (druk nr 3/199). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za –  4 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 806/2010 w sprawie 
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata  
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie (druk nr 4/199). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu  
i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie oraz wytypował skład komisji 
konkursowej reprezentujący przedstawicieli organu prowadzącego 
szkołę w osobach: Barbara Rawecka – przewodniczący, Wojciech 
Konarski – członek, Maciej Racinowski – członek. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 807/2010 w sprawie 
powołania komisji do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. oferty organizacji pozarządowej na realizację 
zadania publicznego w roku 2010 z dziedziny kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego (druk nr 5/199). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie wyraził zgodę  
na przyznanie Stowarzyszeniu Historyczno – Kulturalnemu „Terra 
Incognicta” w Chojnie dotacji w kwocie 6 000 zł na realizację zadnia 
publicznego pn. „Korzenie. Mała ojczyzna a tożsamość”.  
W planie wydatków Starostwa Powiatowego na 2010 r. środki  
są zabezpieczone w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozdziale 92195  - Pozostała działalność i § 2820 – Dotacja 
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celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom. 
 
6. Rozpatrzenie wniosku Rady Pedagogicznej ZSP Nr 2 w Gryfinie – 

zajęcie stanowiska. 
 

 Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Rady Pedagogicznej ZSP Nr 2  
w Gryfinie o odwołanie Pani Joanny Mendrygał ze stanowiska 
dyrektora placówki uznał większością głosów przedmiotowy wniosek 
za pozbawiony słuszności i podstaw prawnych. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

O godz. 1000 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski  
ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 1005. 

 
7. 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 odtworzenie 
chodnika i zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin – Narost w miejscowości 
Jelenin” (druk nr 7/199). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez 
odtworzenie chodnika i zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin – Narost w miejscowości Jelenin”. 

 
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 odtworzenie chodnika 
i zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin – Narost  
w miejscowości Jelenin” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 808/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika i zjazdów 
położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin 
– Narost|w miejscowości Jelenin”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-21/10. 

  
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych  
na terenie miasta Gryfino (druk nr 8/199). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na utrzymanie czystości ulic 
powiatowych na terenie miasta Gryfino w okresie od 01.07.2010 r.  
do 10.01.2011 r. za kwotę w wysokości  27 060,65 zł brutto.  
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania zlecenia na wykonanie wycinki i podcinki drzew 
oraz krzaków rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych  
Nr 1360Z Steklno-Babinek oraz Nr 1399Z Moryń-Klępicz (druk  
nr 9/199). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie: 

• firmie F.U.H. „ELWI” z Gryfina wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych w pasie dróg powiatowych Nr 1360Z Steklno-
Babinek na odc. Steklno-Zaborze, polegających na oczyszczeniu 
pobocza drogi z samosiewów oraz odrośli korzeniowych drzew  
i krzewów oraz wykonaniu podcinki połamanych gałęzi drzew   
za kwotę w wysokości 10 000 zł brutto, 
• firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski z Morynia 
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w pasie dróg powiatowych  
Nr 1399Z Moryń-Klępicz na odc. Moryń-Nowe Objezierze, 
polegajacyh na oczyszczeniu pobocza drogi z samosiewów oraz 
odrośli korzeniowych drzew i krzewów oraz wykonaniu podcinki 
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gałęzi przy znakach drogowych z kwotę w wysokości  
9 592 zł brutto. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa drogi powiatowej  
nr 1362Z Wełtyń-Gajki, na odcinku Bartkowo-Gajki” (druk  
nr 10/199). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa drogi 
powiatowej nr 1362Z Wełtyń-Gajki, na odcinku Bartkowo-Gajki”  
wybierając ofertę firmy FDO Spółka z o.o., Leśno Górne nr 11,  
72-004 Tanowo z oferowaną ceną w wysokości 2 414 970,33 zł brutto. 
Niniejsze zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej  
w ramach RPO WZ w wysokości 50% wartości zadania. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-17/10. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 
robotami drogowymi prowadzonymi w związku z realizacją zadania 
pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1362Z na odcinku Bartkowo-
Gajki”  (druk nr 6/199). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą 
„Komplet Inwest” Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska – Nieboj z 
Gorzowa Wlkp., na prowadzenie nadzoru nad robotami drogowymi 
prowadzonymi w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa 
drogi powiatowej nr 1362Z na odcinku Bartkowo-Gajki”, za kwotę  
w wysokości| 64 660 zł brutto.  

Ponadto zaproszenie ofertowe skierowano na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego na w/w zadanie do następujących firm: 

 Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „SYSTEM A” 
A. Przybylski z Gorzowa Wlkp., 

 Biuro Projektowo-Usługowe Halina Nowak z Jenin, 
 „WEKTOR” Maria Michalik z Kłodawy, 
 Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard 
Kowalski ze Szczecina, 
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 Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz z Dobrej.  
W/w inwestycja  realizowana jest w ramach RPO WZ, na którą 

Powiat posiada podpisaną umowę z Województwem 
Zachodniopomorskim o współfinansowaniu 50% wartości inwestycji. 
 

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

 
12. 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 (druk  
nr 11/199). 

 
 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 809/2010 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. 
 
13. 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 budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 12/199).  

 
 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 budżetu 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 Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 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 810/2010 sprawie zmiany 
Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 13/199). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wyraził jednogłośnie zgodę  
na zmianę harmonogramu wydatków budżetowych jednostki  
na 2010r., polegającą na przesunięciu transzy w wysokości 276 500 zł  
z czerwca na lipiec oraz transzy w wysokości 70 000 zł z lipca  
na sierpień. 
 
15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 14/199). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie  
z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego  
w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne 
powiatowe – zadania własne, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych o kwotę 131 037,55 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu  
§ 4270-Zakup usług remontowych. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany w planie finansowym 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 15/199). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
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z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego  
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 – Zakup usług 
remontowych o kwotę 6 871 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4170 
– Wynagrodzenia osobowe o kwotę 6 500 zł, § 4110 – Składki  
na ubezpieczenia społeczne o kwotę 318 zł oraz § 4120 – Składki  
na Fundusz Pracy o kwotę 53 zł. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 

O godz. 1110 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski  
ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 1115. 

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wynajęcie 
dwóch pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym (druk  
nr 16/199). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu  uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na wynajęcie 2 pomieszczeń biurowych przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 
stawek czynszu w wysokości 8 zł/m2 powierzchni użytkowej 
pomieszczeń biurowych oraz 4 zł/m2 za części wspólne. 
 
18. 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 17/199). 

 
 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 
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odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 811/2010 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. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie (druk nr 18/199). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania likwidatora 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 powołania likwidatora 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 812/2010 sprawie 
powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie. 
 Ponadto Zarząd jednogłośnie ustalił formę zatrudnienia w postaci 
umowy zlecenia i wysokość wynagrodzenia dla likwidatora, który 
jednocześnie będzie pełnił funkcję kierownika Zakładu (umowa 
zlecenia stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  – Lucyna Zawierucha. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
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przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja 
budynku warsztatów ZSP w Chojnie – docieplenie dachu 
i wymiana stolarki okiennej” i wybór oferty (druk nr 19/199). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn.: „Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Chojnie  
– docieplenie dachu i wymiana stolarki okiennej” wybierając ofertę 
ARKADA –KOD Jan Powierski, Dariusz Nadolny, Spółka jawna  
ze Świecia z oferowaną ceną w wysokości 196 676,40 zł brutto.  
 
21. 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.: „Wymiana 
zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji 
ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach” (druk nr 20/199). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wymiana zewnętrznych sieci 
centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach”. 

 
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. „Wymiana zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej 
wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 813/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana zewnętrznych 
sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej  
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod numerem sprawy: RI.SD.3431 -08/10. 

 
22. 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.: „Przebudowa 
części budynku internatu przy ZSP w Chojnie w celu 
wykonania wejścia wraz z zagospodarowaniem terenu” 
(druk nr 21/199). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa części budynku 
internatu przy ZSP w Chojnie w celu wykonania wejścia wraz  
z zagospodarowaniem terenu”. 

 
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. „Przebudowa części budynku internatu przy ZSP w Chojnie w celu 
wykonania wejścia wraz z zagospodarowaniem terenu” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 814/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa części budynku 
internatu przy ZSP w Chojnie w celu wykonania wejścia wraz  
z zagospodarowaniem terenu”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod numerem sprawy: RI.SD.3431 -09/10. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
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23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie z dnia 1 lipca 2010 r. zawierającym 
pozytywną opinię powierzenia stanowiska Dyrektora SOSW w Chojnie  
do 31 sierpnia 2014 r., bez ponownego ogłaszania konkursu na niniejsze stanowisko, 
obecnemu dyrektorowi Ośrodka. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu do poinformowania Radę Pedagogiczną o podjęciu przez 
Zarząd Powiatu uchwał w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie oraz w sprawie 
powołania komisji do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
- Zarząd zapoznał się z uzupełniającą informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie dot. skutków finansowych zmian w Regulaminie Organizacyjnym  
PUP w Gryfinie. 
- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów w Warszawie dot. dostosowania zapisów w uchwale nr XLII/360/2010 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 
 i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego do przepisów rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28.12.2006).  

 
24. Spotkanie Zarządu Powiatu z Zarządem Szpitala im. Jana Pawła II 

w Gryfinie oraz Architektem Pracowni Architektoniczno-
Projektowej w Szczecinie w związku z przebudową budynku  
przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie na zakład opiekuńczo-
leczniczy. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Prezes Zarządu Spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Jerzy Piwowarczyk, Architekt Pracowni 
Architektoniczno-Projektowej w Szczecinie – Grażyna Stojek, Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 
 Po przeprowadzeniu dyskusji Zarząd zobowiązał Prezesa Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” o przygotowanie trójstronnego 
porozumienia zawieranego pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Spółką  
a Architektem Pracowni Architektoniczno-Projektowej w Szczecinie 
dot. refundacji kosztów wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej odnośnie przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 
w Gryfinie na zakład opiekuńczo-leczniczy. 
 Jednocześnie uzgodniono, że z chwilą uzyskania przez Spółkę 
pozwolenia na budowę na w/w inwestycję, Wydział Remontów, 
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Inwestycji i Zamówień Publicznych rozpocznie procedurę 
przeniesienia niniejszego pozwolenia na budowę na Powiat Gryfiński. 
 Ponadto Projektant zasygnalizował potrzebę dokonania uzgodnień  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie  
w zakresie wykonania brakujących hydrantów w odległości 75 m  
od obiektu przeznaczonego pod przebudowę. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 199/III/2010. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________   
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