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Protokół nr 215/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 listopada 2010 r. w godz. od 800 do 900  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 – Wicestarosta Jerzy 
 Miler. 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 214/III/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu 
uniewaŜniającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”  (druk nr 1/215). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5  
ustawy Prawo zamówień publicznych zatwierdził protokół 
uniewaŜniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego”.   
 
2. Wniosek Zastępcy 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 na „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego” (druk nr 2/215). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd ponownie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 879/2010 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego 
lekkiego”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
W tym momencie na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. podpisania porozumienia  
w/s wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na 
mienie  Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej na 
poszerzenie drogi powiatowej – ul. Fabrycznej (druk nr 3/215). 

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

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie wypłaty 
odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu 
Gryfi ńskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi 
powiatowej – ul. Fabrycznej. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
4. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmian 

w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 4/215). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków jednostki w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników  
o kwotę 2 200,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu pozostałych 
paragrafów płacowych.  
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5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 5/215). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków jednostki. W związku z podwyŜkami wynagrodzeń 
pracowników zwiększa się paragrafy płacowe o 15 500,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu składek na Fundusz Pracy i wydatków 
rzeczowych. 
 
6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 6/215).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki, zgodnie  
z którym zwiększa się transze w listopadzie o 58 367,45 zł i w grudniu  
o 67 052,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych 
transz w lipcu o 5 000,00 zł i w październiku o 120 419,45 zł. 
 
7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r. (druk nr 7/215).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na  zmianę w planie wydatków jednostki o kwotę 24 395,00 zł. 
Kwoty zwiększeń stanowią środki na wypłatę wynagrodzeń  
i pochodnych do końca 2010 roku oraz na pokrycie wydatków na 
zakup oleju opałowego. Kwoty zmniejszeń stanowią głównie środki  na 
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ( zgodnie z odpowiedzią 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Ubezpieczeń 
Społecznych w Warszawie, ośrodki szkolno-wychowawcze nie mają 
obowiązku odprowadzania wyŜej wymienionych składek ).   
                               
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 8/215).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
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zgodę na zwiększenie dochodów jednostki o kwotę 3 307,29 zł  
z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. PowyŜsze zmiany zostaną 
przedstawione Radzie Powiatu w projekcie uchwały.    
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 9/215).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie  
z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdziale 90095-Pozostała działalność, paragrafie 4170-Wynagrodzenia 
bezosobowe o 27,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od 
wynagrodzenia rzeczoznawcy  za sporządzenie opinii odnośnie oceny 
stanu zdrowotnego  9 szt. drzew gatunku brzoza zawnioskowanych do 
wycinki oraz za ustalenie ich wieku. Jednocześnie zmniejsza się o tę 
kwotę paragraf 4300-Zakup usług pozostałych w tym samym dziale  
i rozdziale. 
 
10. 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 10/215).  

 
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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 880/2010 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. 
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11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz podejmowania 
wszelkich czynności związanych z realizacją projektu 
„Kwalifikacje, umiej ętności, wiedza dziś, to dobra praca jutro”  
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 
Działanie 9.2 (druk nr 11/215).  

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa 
do zawarcia i realizacji umowy oraz podejmowania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu „Kwalifikacje, 
umiejętności, wiedza dziś, to dobra praca jutro” w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działani e 9.2. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz podejmowania wszelkich czynności związanych  
z realizacją projektu „Kwalifikacje, umiejętności, wiedza dziś, to dobra praca jutro” w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 881/2010 w sprawie 
udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji umowy oraz 
podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu 
„Kwalifikacje, umiej ętności, wiedza dziś, to dobra praca jutro”  
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 
Działanie 9.2. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gryfinie w/s zakupu nagród rzeczowych dla 
młodzieŜy uczestniczącej w konkursie powiatowym związanym  
z  realizacją programu – Profilaktyka HIV/AIDS (druk nr 12/215).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie jednogłośnie 
wyraŜając zgodę na zakup nagród rzeczowych za kwotę 400,00 zł dla 
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młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych uczestniczącej w konkursie 
powiatowym związanym z  realizacją programu „Profilaktyka 
HIV/AIDS”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
„GOGOLANDER” z Gogolic w/s zmiany terminu realizacj i zadania 
– „Kontikowskie Jesienne Marsze na Orientację Bocianie Gniazdo 
2010” (druk nr 13/215). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
do umowy nr 18/EK-OP/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zawartej  
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich „GOGOLANDER”  
z Gogolic w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Kontikowskie 
Jesienne Marsze na Orientację Bocianie Gniazdo 2010”, w którym 
wydłuŜa się termin realizacji zadania do dnia 11 grudnia 2010r.  
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z dnia 
19.03.2010r. zawartej z  Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych  
w Chojnie w sprawie wywozu odpadów komunalnych z czyszczenia 
ulic powiatowych na terenie miasta Chojna (druk nr 14/215). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy  
nr 1/05/2010 z dnia 19.03.2010r. zawartej z  Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych w Chojnie w sprawie wywozu odpadów komunalnych  
z czyszczenia ulic powiatowych na terenie miasta Chojna, w którym 
sprostowany został oczywisty błąd. W związku z tym terminu płatności 
za wykonaną usługę wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury.  

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia  zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy  
Nr ZD/ 42/2009 zawartej w dniu 30.12.2009 z firmą Komplet Inwest 
Spółka Jawna, Tomasz Granops i ElŜbieta PraŜanowska-Nieboj  
z Gorzowa Wlkp. na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej  
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w ulicach powiatowych tj. Jagiellońskiej, Słowiańskiej  
i śółkiewskiego w Chojnie (druk nr 15/215). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do 
umowy Nr ZD/42/2009 zawartej w dniu 30.12.2009 z firmą Komplet 
Inwest Spółka Jawna, Tomasz Granops i ElŜbieta PraŜanowska-Nieboj  
z Gorzowa Wlkp. na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej  
w ulicach powiatowych tj. Jagiellońskiej, Słowiańskiej  
i śółkiewskiego w Chojnie, w którym wydłuŜa się termin wykonania 
tego projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia  
31 marca 2011 r.   

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
16. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 215/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 …………………………….. 


