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Protokół nr 213/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 4 listopada 2010 r. w godz. od 800 do 900 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: 
  - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie (Dz. U. z 1998 r., Dz. U. z 1964 r.)    

(druk nr 8a/213). 
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 

zał. nr 2).   
3. Przyjęcie protokołu Nr 212/III/2010 z dnia 28 i 29 października 2010 r. zostało 
 przełoŜone na kolejne posiedzenie. 

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

wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino (druk nr 1/213). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie III 

przetargu  oraz ustalił wysokości cen wywoławczych w III przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie ewidencyjnym 5 
miasta Gryfino, przy ul. ŁuŜyckiej. 

 
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 sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 872/2010 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta 
Gryfino, przy ul. Łu Ŝyckiej. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice (druk nr 2/213). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie IV przetargu  

oraz ustalił wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych 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 IV przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 873/2010 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta 
Mieszkowice. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w Gryfinie w/s wyra Ŝenia zgody na wynajem 
pomieszczeń będących w uŜytkowaniu PCPR Cechowi Rzemiosł 
RóŜnych i Przedsiębiorców w Gryfinie (druk nr 3/213). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w Gryfinie jednogłośnie 
wyraŜając zgodę na odpłatny wynajem pomieszczeń będących  
w uŜytkowaniu PCPR Cechowi Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorców  
w Gryfinie w celu przeprowadzenia zajęć informacyjnych  
i warsztatowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji 
projektu pn.: „Sprawni w biznesie”.  
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r. 
(druk nr 4/213). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie  z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków 
jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea 
ogólnokształcące o 4 799,49 zł oraz w rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe o 9 920,49 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.  
 
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 5/213). 

 
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 –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 874/2010 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. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 870/2010 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 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 6/213). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 870/2010 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 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. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 870/2010 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 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 875/2010 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 870/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 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. 
 
7. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych  
w Gryfinie oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do 
kierownika jednostki (druk nr 7/213). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Główny Specjalista 

 ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z dnia 15 października  
2010 r., sygn. K.ES.0913-6/10, z kontroli finansowej przeprowadzonej 
w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie obejmującej okres od stycznia 
2010 r. do końca lipca 2010 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do kierownika jednostki. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła: Główny Specjalista ds. Kontroli  
 – Edyta Szturo. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na podpisanie umowy na 
wykonanie robót towarzyszących wynikłych w trakcie prowadzenia 
robót związanych z usunięciem awarii tarasu nad pomieszczeniem 
świetlicy w budynku WPOW w Chojnie na podstawie umowy  
nr RI-25/10  z dnia 19.08.2010r. (druk nr 8/213). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyraŜenia zgody na 

podpisanie umowy na wykonanie robót towarzyszących wynikłych  
w trakcie prowadzenia robót związanych z usunięciem awarii tarasu 
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nad pomieszczeniem świetlicy w budynku WPOW w Chojnie Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych do przedstawienia: 

-   projektów budowlanych dla w/w inwestycji, 
-   wysokości środków przeznaczonych na remont tarasu w ramach 

 pierwszej umowy z wykonawcą, 
-  moŜliwości egzekucji naleŜności od wykonawcy za nienaleŜyte 

 wykonanie remontu, 
- łącznej kwoty środków, które do chwili obecnej zostały 

 przeznaczone na remont tarasu. 
 

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

 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany trybu 

rozwiązania stosunku pracy (druk nr 8a/213). 
 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie? (uchwała podlega wyłączeniu z dostępu do informacji publicznej na podstawie art. 111  
Kodeksu Pracy Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm. oraz art. 23 Kodeksu Cywilnego Dz. U. z 1964 r., 
Nr 16, poz. 93 ze zm.)  
  
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 876/2010 (uchwała podlega 
wyłączeniu z dostępu do informacji publicznej na podstawie art. 111  
Kodeksu Pracy Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm. oraz  
art. 23 Kodeksu Cywilnego Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 

 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenie 

zgody na zlecenie zakupu soli do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 9/213). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie dostawy soli kamiennej 
w ilości 189 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych firmie 
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Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FRANPOL” z m. Barcin Wieś 
za kwotę 58 336,74 zł brutto.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

11. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 28 września 2010 r.  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Zarząd 
zobowiązał Wydział „RI” do przedstawienia sposobu zabezpieczenia majątku 
trwałego Ośrodka przed zalewaniem podczas ulewnych deszczy, przy 
uwzględnieniu istniejących projektów związanych z remontem budynku. 

2. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 28 września 2010 r.  
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie. Zarząd 
zobowiązał Wydział „RI” do przedstawienia sposobu wyegzekwowania napraw 
lub odszkodowania za zalane pomieszczenia od wykonawcy, który niewłaściwie 
wykonał remont budynku (sprawa rozpatrywana i skierowana do uzupełnienia - 
druk nr 13/213). 

 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 213/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 …………………………….. 


