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Protokół nr 204/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 2 września 2010 r. w godz. od 800 do 1010 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: 

 - Spotkanie z likwidatorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
 Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym 
 Czarnowie pełniącym funkcję kierownika zakładu. 
 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
 zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 203/III/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej poprzez ułoŜenie masy bitumicznej oraz pojedyncze 
powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową  
w miejscowości Stare Objezierze” (druk nr 1/204). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej poprzez ułoŜenie masy bitumicznej oraz pojedyncze 
powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową  
w miejscowości Stare Objezierze” wybierając ofertę Wykonawcy 
„SALDROG” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę  
w wysokości 72 464,00 zł brutto.  
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa chodnika 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z  
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w miejscowości Piasek, Gmina Cedynia– II ETAP o powierzchni 
1012 m2” (druk nr 2/204). 

 
     Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie postanowił, iŜ decyzję odnośnie  
zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1386Z w miejscowości Piasek, Gmina Cedynia – II 
ETAP o powierzchni 1012 m2” podejmie na kolejnym posiedzeniu, po 
otrzymaniu odpowiedzi Gminy Cedynia na wniosek w sprawie 
zwiększenia dofinansowania na realizacje w /w inwestycji. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

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

Publicznych w/s wyboru oferty i podpisania umowy na prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego w branŜy sanitarnej nad inwestycją  
pn.: „Wymiana zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, 
cyrkulacji ciepłej wody uŜytkowej w Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach” (druk nr 3/204). 

 
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, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę  na podpisanie umowy na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w branŜy sanitarnej nad inwestycją pn.: „Wymiana 
zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, cyrkulacji ciepłej wody 
uŜytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” z firmą Nadzór-
Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Parys z Chojny 
za kwotę w wysokości 7 015,00 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” do 
sprawdzenia czy w ramach programów finansowanych  
i współfinansowanych ze środków unijnych  istnieje moŜliwość 
przygotowania wniosków o poprawę bazy sportowej przy placówkach 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego.   

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 4/204). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,   w związku 
z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 
80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 3 050,00 zł, z przeznaczeniem na 
remont korytarza w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie. Dysponent 
środków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych. 
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 5/204). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, jednogłośnie nie wyraŜając zgody na 
zwiększenie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. o kwotę 
4 273,85 zł, gdyŜ istnieje moŜliwość dokonania zmian wewnątrz planu 
w ramach posiadanego budŜetu.  Korekta planu nastąpi we wrześniu  
w związku ze zmianą wynagrodzeń w jednostce.  
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 6/204). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy 
celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki 
w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły 
podstawowe specjalne o kwotę 20 255,06 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r. (druk nr 7/204). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
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przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. w obrębie 
własnego harmonogramu poprzez zwiększenie transzy przekazywanej 
we  wrześniu o kwotę 50 000,00 zł i zmniejszeniem o tę kwotę transzy 
grudniowej. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 8/204). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r.  
w obrębie własnego harmonogramu poprzez zwiększenie transzy 
przekazywanej w październiku o kwotę 37 216,00 zł kosztem 
niewykorzystanej transzy sierpniowej. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na utworzenie oddziału Liceum 
Uzupełniającego dla Dorosłych   (druk nr 9/204). 

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

ZSP Nr 2  w Gryfinie – Joanna Mendrygał 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
Joanna Mendrygał uzasadniła względy organizacyjne i ekonomiczne 
utworzenia w placówce w roku szkolnym 2010/2011 oddziału I klasy 
Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych. Oświadczyła, Ŝe na dzień 
dzisiejszy podania złoŜyło 25 osób oraz, Ŝe nabór do tejŜe klasy 
ogłoszono w poprzednim roku szkolnym i chociaŜby z tych względów 
naleŜałoby tę klasę utworzyć.  Dyrektor dodała, Ŝe przy niskiej liczbie 
chętnych do podjęcia nauki w kolejnym roku szkolnym, moŜna by było 
zaniechać naboru do tejŜe klasy.  

Po dyskusji nad wnioskiem Zarząd większością głosów wyraził 
zgodę na utworzenie w placówce w roku szkolnym 2010/2011 oddziału 
I klasy Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień oraz Dyrektor ZSP Nr 2  
 w Gryfinie – Joanna Mendrygał natomiast na posiedzenie powrócił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
 
10. Spotkanie z likwidatorem Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – 
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Opiekuńczy w Nowym Czarnowie pełniącym funkcję kierownika 
zakładu. 
 
Podczas spotkania Likwidatora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie z Zarządem Powiatu omówiono: 

- zadanie publiczne dot. funkcjonowania Zakładu, w tym zakup 
materiałów pielęgnacyjnych i ich jakość; 

- wykonywanie obowiązków Likwidatora oraz osób działających  
w jego imieniu lub na jego polecenie; 

- organizację pracy personelu; 
- ujednolicenie regulaminów zakładów opieki zdrowotnej 

działających w ramach Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. w Gryfinie. 

  
11. 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 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 10/204). 
 
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 11.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok. 

 
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 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wykonawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 834/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upowaŜnienia 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieŜącej działalności jednostki 
organizacyjnej powiatu (druk nr 11/204). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

  
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŜącej 
działalności jednostki organizacyjnej powiatu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieŜącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu w brzmieniu zaproponowanym przez wykonawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 835/2010 w sprawie 
upowaŜnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŜącej 
działalności jednostki organizacyjnej powiatu. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na wynajęcie  
w budynku przy ul. 11 Listopada w Gryfinie na okres do 3 lat  
w trybie bezprzetargowym pomieszczeń z przeznaczeniem na 
bankomat oraz ustalenie wysokości stawki czynszu z tego tytułu 
(druk nr 12/204).   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wynajęcie w budynku przy ul. 11 Listopada  
w Gryfinie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz PKO 
BP pomieszczeń z przeznaczeniem na bankomat oraz ustalił wysokość 
stawki czynszu z tego tytułu w wysokości 70 zł/m2 netto. 
 
14. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Pana Ryszarda Tomczyka Radnego 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zawierającego opinię  
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odnośnie przystąpienia do Stowarzyszenia Zachodniopomorska Sieć 
Teleinformatyczna. 

2. Zarząd zapoznał się z umową zawartą pomiędzy Powiatowym Urzędem 
Pracy w Gryfinie a Wojewódzkim  Urzędem Pracy w Szczecinie  
o dofinansowanie projektu w ramach POKL - „Przedsiębiorca to mój 
zawód”, nr umowy: UDA-POKL.08.01.02-32-002/10-00. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 204/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 …………………………….. 


