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Protokół nr 9/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 27 stycznia 2011 r. w godz. od 800 do 1300  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 bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 8/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. 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. „BieŜące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II –  
gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko-Zdrój” (druk nr 1/9).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, 
Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, 
Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 

 
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.: „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,  
z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 21/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BieŜące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 2 
zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko-Zdrój”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem sprawy  ZD.272.01.2011.MI. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyraŜenia zgody na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w/s powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój (druk nr 2/9).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój w okresie od  
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. za kwotę 52 500,00 zł. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna 
pozyskanego przy budowie drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku 
Bartkowo - Gajki (druk nr 3/9).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, jednogłośnie zatwierdził protokół  
z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie licytacji 
ustnej na sprzedaŜ drewna pozyskanego przy budowie drogi 
powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo – Gajki. Ze względu na 
brak chętnych do udziału w w/w licytacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na wystąpienie z ofertą sprzedaŜy drewna do firm zajmujących 
się obróbką drewna. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na podpisanie zlecenia na wykonanie wycinki i podcinki 
krzaków rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1376Z 
Piaseczno – Swobnica - Strzeszów oraz  Nr 1375Z Swobnica – 
granica powiatu (druk nr 4/9).  
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD” z Trzcińska - Zdroju 
wykonania wycinki i podcinki krzaków rosnących w pasie drogowym 
dróg powiatowych Nr 1376Z Piaseczno – Swobnica - Strzeszów oraz  
Nr 1375Z Swobnica – granica powiatu za kwotę 14 580,00 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania projektu „Planu 
działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (druk 
nr 6/9).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył kierownik Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego Filii w Gryfinie Grzegorz Dolata oraz Inspektor – 
Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   
 

Po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji 
Transportu Sanitarnego w Szczecinie i zapoznaniu się z przedłoŜonym 
projektem „Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego”, Zarząd jednogłośnie zaopiniował go negatywnie z uwagi 
na: 

1) brak zagwarantowania skutecznej łączności bezprzewodowej na 
całym terenie powiatu gryfińskiego; 

2) zmianę umiejscowienia dyspozytorni i stanowisk 
dyspozytorskich, która wydłuŜy czas podjęcia interwencji przez 
zespoły ratownictwa medycznego na terenie powiatu 
gryfi ńskiego; 

3) brak znajomości topografii terenu powiatu gryfińskiego przez 
nowych dyspozytorów; 

4) brak informacji dotycz ącej dalszego zatrudnienia dyspozytorek 
zatrudnionych w dyspozytorni w Gryfinie w związku  
z planowaną reorganizacją.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił kierownik Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego Filii w Gryfinie Grzegorz Dolata. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego”? 
 
Za –  5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 22/2011 w sprawie 
zaopiniowania projektu „Planu Działania Systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator Ochrony 

Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - 
Jarosław Witeńko.   

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  
w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi 
składnikami majątkowymi przez jednostki budŜetowe Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 5/9). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  
w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami 
majątkowymi przez jednostki budŜetowe Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  
w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki 
budŜetowe Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 23/2011 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego  
2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi 
składnikami majątkowymi przez jednostki budŜetowe Powiatu 
Gryfi ńskiego. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 
 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zaopiniowania projektu budowlanego pn.: „Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miasta Gryfino” przesłanego przez 
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Zachodniopomorski  Zarząd Melioracji i Urz ądzeń Wodnych  
w Szczecinie (druk nr 7/9).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Pełnomocnik ds. Informacji 
Niejawnych Kazimierz Kaźmierczak oraz Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Janusz Gunerka. 
 

Po zapoznaniu się z projektem budowlanym pn.: „Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miasta Gryfino” przesłanym przez 
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urz ądzeń Wodnych  
w  Szczecinie, Zarząd zaopiniował go pozytywnie, z uwagami do 
przyj ętych rozwiązań dotyczących: 

- w km 0+987 pełnego odprowadzenia wód z terenu zawala 
istniejącym kanałem odbierającym wody opadowe z terenu Centrum 
Wodnego „LAGUNA” przy zamkni ętym odpływie, 

- w km 1+560 pełnego odprowadzenia wód opadowych z terenu 
zawala istniejącym rowem przy zamkniętym odpływie na wale, 

- 0+987 i 1+048 naleŜy zwiększyć moŜliwość przejazdu dla łodzi  
i małych jednostek do głębokości ich zanurzenia min. 1,30 m. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Pełnomocnik ds. Informacji 

Niejawnych Kazimierz Kaźmierczak, Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Janusz Gunerka. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu uniewaŜniającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska 
sportowego z bieŜnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie” 
(druk nr 9/9).  

 
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 
uniewaŜniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa 
boiska sportowego z bieŜnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1  
w Chojnie”, ze względu na to, iŜ oferta z najniŜszą ceną znacznie 
przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie w/w zamówienia.  
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-16/10-11 
 
9. 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.: „Zmiana 
sposobu uŜytkowania pomieszczeń parteru w budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 
16 D w Gryfinie” (druk nr 10/9).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zmiana sposobu uŜytkowania 
pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. 11 Listopada 16 D 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.: „Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 24/2010 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.01.2011. SD. 

 
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.: „Wykonanie analizy ekonomiczno-
finansowej spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie” (druk  
nr 11/9). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt. 7 uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej spółki Szpital 
Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie” ze względu na to, iŜ zostało one 
obarczone niemoŜliwą do usunięcia wadą, poprzez udzielenie błędnej 
odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, uniemoŜliwiaj ącą zawarcie niepodlegającej 
uniewaŜnieniu umowy w sprawie w/w zamówienia publicznego  
i podpisał protokół w tym zakresie.  

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI. SD.3431-21/10. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Roman Rataj oraz Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych –
Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
O godz. 1220 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach, która 

trwała do godz. 1240. W tym czasie odbyło się II/2011 posiedzenie 
Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Gryfinie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
11. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. prawdopodobieństwa wystąpienia 

nieprawidłowości przy realizacji programu Leonardo da Vinci  
w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” prowadzonego 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk  
nr 8/9).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  

dot. prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości przy 
realizacji programu Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie 
się przez całe Ŝycie” prowadzonego przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie postanowił: 
Na podstawie § 35, § 90, § 91, § 92 Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.01.2007 r.  
(ze zm.) powołał Zespół kontrolny w składzie: 
1. Andrzej Urbański – Przewodniczący Zespołu, 
2. Edyta Szturo – Członek,  
do przeprowadzenia  w terminie od 01.02.2011 r. - 28.02.2011 r. 
kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczenia w/w  projektu w 2010 r. 
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12. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
- Członek Zarządu Jan Gładkow przedstawił pismo lokatorów mieszkań w budynku 
internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, w którym zwracają się  
z prośbą o podjęcie działań w celu wyeliminowania zagroŜeń związanych z zalewaniem 
piwnic. Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do dokonania przeglądu i ustalenia przyczyny 
zalewania budynku. Po rozpoznaniu sprawy zobowiązuje się Zarządcę budynku do 
udzielenia odpowiedzi lokatorom oraz przedłoŜenia jej do wiadomości Zarządowi 
Powiatu.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 9/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


