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Protokół nr 205/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 września 2010 r. w godz. od 800 do 1015 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 204/III/2010 z dnia 2 września 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złoŜonych w konkursie 
na realizację zadania własnego powiatu polegającego na 
prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (druk nr 1/205). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił i wprowadził poprawki do projektu uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złoŜonych w konkursie na 
realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu 
Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złoŜonych w konkursie na 
realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wraz z poprawkami?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 836/2010 w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złoŜonych w 
konkursie na realizację zadania własnego powiatu polegającego na 
prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych między zadaniami realizowanymi ze środków 



 2

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(druk nr 2/205). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przesunięcia środków finansowych między zadaniami 
realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych między zadaniami realizowanymi ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 837/2010 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych między zadaniami realizowanymi 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 

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

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 3/205). 

 

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 powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania 
wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gryfi ńskiego” 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 838/2010 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra Ŝenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy 
nr 17/EK-OP/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zawartej z Uczniowskim 
Klubem Sportowym „ORLIK” w sprawie dofinansowania zadania 
pn.: „Rajd rowerowy – Pamięci Ŝołnierzy polskich” (druk nr 4/205). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
do umowy nr 17/EK-OP/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zawartej  
z Uczniowskim Klubem Sportowym „ORLIK”, w sprawie 
dofinansowania zadania pn.: „Rajd rowerowy – Pamięci Ŝołnierzy 
polskich”, w którym wydłu Ŝa się termin realizacji zadania do dnia  
10 października 2010r.  
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. 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 5/205). 
 
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 wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 839/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
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Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia kierunków polityki bud Ŝetowej do opracowania 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk nr 6/205). 

 
Zarząd omówił i wprowadził poprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 
budŜetowej do opracowania budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 
rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budŜetowej do opracowania budŜetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki bud Ŝetowej do 
opracowania budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk  
nr 7/205). 

 
 Zarząd omówił i wprowadził poprawki do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na 
lata 2009 – 2014 wraz z poprawkami? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady 
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Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
 
8. Wniosek 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  
w miejscowości Piasek, Gmina Cedynia– II ETAP o powierzchni 
1012 m2” (druk nr 8/205). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński . 

 
     Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1386Z w miejscowości Piasek, Gmina Cedynia– II 
ETAP o powierzchni 1012 m2” wybierając ofertę firmy Spółdzielnia 
Usług Rolnych „ROL-BUD” Trzci ńsko-Zdrój z oferowaną ceną  
w wysokości 189 531,27 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w/s wspólnej przebudowy drogi powiatowej  
Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój - gr. powiatu, na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój- gr. powiatu (druk nr 9/205). 

 
     Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika  Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój - 
gr. powiatu, na odcinku Trzcińsko-Zdrój- gr. powiatu. PowyŜsze 
porozumienie reguluje wzajemne zobowiązania finansowo-
merytoryczne związane z realizacją w/w zadania, na które powiat 
planuje złoŜyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011.  

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich 
rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.  
w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 186 poz. 1322)” i wybór oferty (druk nr 10/205). 

 
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, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)” 
wybierając ofertę firmy EUROTAB Sp. z o.o. z Poznania z oferowaną 
ceną w wysokości 130 418,00 zł brutto. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na zmianę zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzanie  
i dostarczanie całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk nr 11/205). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie całodziennego 
wyŜywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie”, obniŜając kwotę warunkuj ącą udział w w/w 
postępowaniu przetargowym do wysokości 120 000,00 zł. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczanie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 
(druk nr 12/205). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ”. 

 
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 na „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 840/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ”. 
 
13. 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 oraz biegłego do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Ubezpieczenie  majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 13/205). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Ubezpieczenie  majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfi ńskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie  majątku, odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 841/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie  
majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków oraz  

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 
14. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 205/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 …………………………….. 


