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Protokół nr 209/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 7 października 2010 r. w godz. od 800 do 950 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 uzupełniony o następujący punkt: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
 Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na „UdroŜnienie 
 rurociągu oraz budowę dodatkowej studni” na terenie działki nr 142/1 i 142/2  
 w  Chojnie (SOSW i WPOW w Chojnie) (druk nr 4a/209).  
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 

zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 208/III/2010 z dnia 30 września 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  

w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie (druk nr 1/209). 

 
 Zarząd po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie, ze względu na niespójne zapisy,  
zobowiązał Dyrektora WPOW w Chojnie do poprawienia projektu 
uchwały i przedstawienia go na kolejnym posiedzeniu. 

  
 Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Jan Podleśny. 
 
2. 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. „Dostawa, 
montaŜ, podłączenie i uruchomienie agregatu 
prądotwórczego do zasilania Szpitala Powiatowego  
Sp. z o.o. w Gryfinie” (druk nr 2/209). 
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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. „Dostawa, montaŜ, 
podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania 
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie” 
 
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.: „Dostawa, montaŜ, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego 
do zasilania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 856/2010 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaŜ, 
podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania 
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-15/10. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę pn.: „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 
do urządzeń biurowych” i wybór oferty (druk nr 3/209).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostarczenie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” wybieraj ąc ofertę firmy 
„Biuro Plus-Kitta i Spółka” sp. j. ze Szczecina z oferowaną ceną  
w wysokości 62 300,07 zł brutto. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i udzielenia zamówienia na 
opracowanie bilansu ciepła budynku nr 86 oraz budynku nr 64 E  
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w Nowym Czarnowie na potrzeby przebudowy przyłącza cieplnego 
i opomiarowania energii cieplnej dla potrzeb c.o. (druk nr 4/209).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie zamówienia na opracowanie bilansu ciepła budynku nr 86 
oraz budynku nr 64 E w Nowym Czarnowie na potrzeby przebudowy 
przyłącza cieplnego i opomiarowania energii cieplnej dla potrzeb c.o. 
Wykonawcy EKO-JUR Jerzy Leciej Biuro Instalacyjno-
Technologiczne ze Szczecina za kwotę 2 500,00 zł brutto. 

 
Na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu – Marek Hipsz. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
„Udro Ŝnienie rurociągu oraz budowę dodatkowej studni” na 
terenie działki nr 142/1 i 142/2 w Chojnie (SOSW i WPOW  
w Chojnie)   (druk nr 4a/209).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy na „UdroŜnienie rurociągu oraz budowę 
dodatkowej studni” na terenie działki nr 142/1 i 142/2 (SOSW  
i WPOW) w Chojnie z firmą Rejonowy Związek Spółek Wodnych  
z Chojny  za kwotę 11 500,00 zł brutto. 
 
6. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa o wykonywaniu budŜetu powiatu w części 
dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska, administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak  
i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosek w/s wyraŜenia zgody 
na dokonanie zmian w palnie dochodów i wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2010 r. w części dotyczącej dochodów 
otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (druk 
nr 5/209).     

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Zarząd zapoznał się z informacją  
o  wykonywaniu budŜetu powiatu w części dotyczącej dochodów 
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otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, 
administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak  
i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej i przyjął ją bez uwag. 

Ponadto Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
dochodów i wydatków budŜetowych na 2010 rok Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w części dot. dochodów otrzymywanych  
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. 

  
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 
2008-2011”  oraz „Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami na lata  2009-2012” (druk nr 6/209).  

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sylwia Łogin.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2008-2011”  oraz „Aktualizacji Powiatowego Planu 
Gospodarki Odpadami na lata  2009-2012”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-
2011”  oraz „Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata  2009-2012” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Środowiska na lata 2008-2011” oraz „Aktualizacji 
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata  2009-2012”. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska oraz Inspektor Sylwia Łogin. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyraŜenia zgody na zawarcie umowy współpracy na dostawę 
artykułów spoŜywczych do Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 7/209). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji,  

po wprowadzeniu poprawki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie, z Dariuszem Mazanek  „SprzedaŜ Artykułów SpoŜywczych  
i Przemysłowych, na okres 1 roku umowy współpracy na dostawę 
artykułów spoŜywczych do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do 
kwoty 8 000,00 zł.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 8/209). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
Zarząd po omówieniu projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, 

wprowadził poprawkę polegającą na skróceniu okresu najmu,  
do 5 lat, pomieszczenia biurowego o powierzchni uŜytkowej 34,13m2, 
wraz z udziałami w częściach wspólnych w budynku usytuowanym na 
działce 272, połoŜonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego, z dotychczasowym najemcą. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości?  
  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, na okres do 5 lat pomieszczenia biurowego o powierzchni 
uŜytkowej 34,13m2, wraz z udziałami w częściach wspólnych  
w budynku usytuowanym na działce 272, połoŜonej w obrębie 3, 
miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego,  
z dotychczasowym najemcą. 

 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 9/209). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na 
okres do 5 lat pomieszczenia biurowego o powierzchni uŜytkowej 
29,78m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych w budynku 
usytuowanym na działce 272, połoŜonej w obrębie 3, miasta Chojna, 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, z dotychczasowym najemcą. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, na wynajęcie na okres do 5 lat pomieszczenia biurowego  
o powierzchni uŜytkowej 29,78m2 wraz z udziałami w częściach 
wspólnych w budynku usytuowanym na działce 272, połoŜonej  
w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego,         
z dotychczasowym najemcą. 

 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 10/209). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na 
okres 5 lat z dotychczasowymi najemcami, obejmujących 
pomieszczenia: 
a) biurowe o pow. 245,80 m2 w zakresie I i II kondygnacji oraz 

piwniczne o pow. 13,26 m2, 
b) piwniczne o pow. 21,06 m2,  

wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynku usytuowanym 
na działce nr 158, połoŜonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy  
ul. Sprzymierzonych 9, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
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najmu, na okres 5 lat z dotychczasowymi najemcami, obejmujących 
pomieszczenia: 
c) biurowe o pow. 245,80 m2 w zakresie I i II kondygnacji oraz 

piwniczne o pow. 13,26 m2, 
d) piwniczne o pow. 21,06 m2,  

wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynku usytuowanym 
na działce nr 158, połoŜonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy  
ul. Sprzymierzonych 9, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
O godz. 950 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach, która 

trwała do godz. 1050. W tym czasie Zarząd uczestniczył w uroczystym 
otwarciu XI Powiatowej Prezentacji śycia Twórczego Osób 

Niepełnosprawnych i Wychowanków Domów Dziecka, które odbyło się  
w Gryfińskim Domu Kultury. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN”  
(druk nr 11/209). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gopodarka mieszkaniowa, 
rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 
247,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi składki na ubezpieczenia 
społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (zmiany wynikaj ą z potrzeby 
dalszego dozorowania działki numer 688 w Baniach przy ulicy 
Baniewickiej 2 do dnia wydania nieruchomości dzierŜawcy). 
 
13. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany planu finansowego 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GP”  
(druk nr 12/209). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, 

zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 
01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 
4 300,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi wynagrodzenie z tytułu umowy 
o dzieło (w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych w trybie 
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zapytania o cenę, najlepszą ofertę na przekwalifikowanie zalesionych 
gruntów rolnych na leśne złoŜyła osoba fizyczna). 
 
14. 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 13/209). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały 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 –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 857/2010 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. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do 
dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których są 
dysponentami na 2010 rok (druk nr 14/209). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do 
dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których są 
dysponentami na 2010 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok i upowaŜnienia 
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kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy 
do dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których są dysponentami na 2010 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 858/2010 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do 
dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których są 
dysponentami na 2010 rok. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia dodatkowych robót drogowych związanych  
z remontem chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Gryfinie oraz wyraŜenie 
zgody na podpisanie przez Gminę Gryfino umowy z Wykonawcą  
w tym zakresie (druk nr 15/209). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie zatwierdził dodatkowe roboty związane  
z remontem chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Gryfinie oraz wyraził 
zgodę na podpisanie przez Gminę Gryfino umowy z Wykonawcą  
w tym zakresie. Zakres robót dodatkowych obejmuje uzupełnienia 
kostką podejść do schodów przy bloku Nr 26-30. Powiat przekaŜe na 
ten cel środki w wysokości 2 705,68 zł brutto, stanowiące 50% wartości 
robót dodatkowych.  

 
Na  posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu – Marek Hipsz. 

 
17. 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. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na zadania: zadanie 
Nr I – gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II – gmina 
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Gryfino, , zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, 
zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina 
Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia  
i Mory ń, zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice oraz 
zadanie Nr VIII – miasto Gryfino” (druk nr 16/209).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, oraz po wprowadzeniu 
poprawek wartość szacunkową, Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na zadania: 
zadanie Nr I – gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II – gmina Gryfino,  
zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina 
Chojna, zadanie Nr V – gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – 
gminy: Cedynia i Moryń, zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice oraz 
zadanie Nr VIII – miasto Gryfino”. 

 
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.:  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 
oraz 2011/2012 z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II – gmina 
Gryfino, , zadanie Nr III – gminy: Banie i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – 
gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia i Moryń, zadanie Nr VII – gmina Mieszkowice 
oraz zadanie Nr VIII – miasto Gryfino” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 859/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012  
z podziałem na zadania: zadanie Nr I – gmina: Stare Czarnowo, 
zadanie Nr II – gmina Gryfino, , zadanie Nr III – gminy: Banie  
i  Widuchowa, zadanie Nr IV – gmina Chojna, zadanie Nr V – gmina 
Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI – gminy: Cedynia i Moryń, zadanie 
Nr VII – gmina Mieszkowice oraz zadanie Nr VIII – miasto Gryfino”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-25/10. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierŜawy miejsc postojowych na parkingu  przy ulicy Pomorskiej 
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 17/209). 

 



 11

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
dzierŜawy miejsc postojowych na parkingu  przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierŜawy miejsc postojowych na parkingu  przy ulicy Pomorskiej 
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 860/2010 w sprawie 
określenia zasad dzierŜawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierŜawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów związanych 
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 18/209). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierŜawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierŜawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 861/2010 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 
dzierŜawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaŜ kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wsparcia finansowe oraz objęcia honorowym 
patronatem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE  
w Widuchowej (druk nr 19/209). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
objęcie honorowym patronatem oraz wsparcie finansowe, w formie 
dotacji dla Gminy Widuchowa w wysokości 1000,00 zł, organizacji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej.  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
w/s wyraŜenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy I LO 
(druk nr 20/209). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 21/09/10  
o potrzebie indywidualnego nauczania Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie na nauczanie indywidualne ucznia klasy I Liceum 
Ogólnokształcącego na czas od 1.10.2010 r. do 30.06.2011 r. 
 
22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na rok 2011” (druk nr 21/209). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2011”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
23. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 209/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 …………………………….. 


