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Protokół nr 17/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 800 do 1315  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 16/IV/2011 z dnia 24 marca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na odbiór, transport  
i utylizacj ę odpadów medycznych, biologicznie skażonych (druk  
nr 1/17). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą na odbiór, transport 
i utylizacj ę odpadów medycznych, biologicznie skażonych. 
 
2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę monitoringu 
pożarowego z lokalnego systemu alarmowego znajdującego się  
w obiekcie Domu, z bezpośrednim przekazem sygnałów pożarowych 
do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 
(druk nr 2/17). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym  
w postępowaniu o zamówienie publiczne do 14 000 euro w formie 
zaproszenia do składania ofert na zakres prac związanych z usługą 
monitoringu pożarowego z lokalnego systemu alarmowego 
znajdującego się w obiekcie Domu, z bezpośrednim przekazem 
sygnałów pożarowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 

 
3. Wniosek  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie  (druk nr 3/17).  

 
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, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą WASERWAGA z Nowego 
Czarnowa na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie za kwotę w wysokości 
33 602,79 zł brutto. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział  „EK” 
do wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem  
o dofinansowanie w/w zadania ze środków rezerwy oświatowej. 
 
4. Wniosek  Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad 
inwestycją pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru 
w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 
Listopada 16 D w Gryfinie” (druk nr 4/17).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Projektowanie i Nadzór 
Robót Elektrycznych Ryszard Sznigir z Gryfina na prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją  
pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D  
w Gryfinie” za kwot ę w wysokości 6 150,00 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu 
(druk nr 5/17).  
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej 
radnym Rady Powiatu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu  
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 ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 
służbowej radnym Rady Powiatu. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 
2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 6/17). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia  
2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
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 zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 7/17). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego 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 zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 

 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wystąpienia do Burmistrza Gminy 
Trzcińsko-Zdrój z propozycją sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 131/3, 
położonej w obrębie 2 miasta Trzcińsko-Zdrój (druk nr 8/17).  

 
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 
postanowił wystąpić do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój  
z propozycją oddania w darowiźnie nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 131/3, położonej 
w obrębie 2 miasta Trzcińsko-Zdrój. Powyższe zostanie zrealizowane 
po podpisaniu porozumienia, w którym Gmina zobowiąże się do 
przekazania środków do kwoty 40 000,00 złotych na remonty dróg 
powiatowych w granicach gminy oraz przekazywania 50% środków 
pochodzących z ewentualnych dochodów uzyskiwanych z darowanej 
nieruchomości. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w VI przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/17). 
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Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość cen wywoławczych  
w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie  
1 miasta Mieszkowice. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w VI przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie  
1 miasta Mieszkowice?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 50/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w VI przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1 miasta Mieszkowice. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie (druk nr 10/17). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor – Koordynator 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – 

Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale „GN” - Jarosław Witeńko. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany  w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 11/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
transze w marcu, kwietniu i maju po 60 000,00 zł (odpis na ZFŚS), 
jednocześnie zmniejsza się transze w czerwcu, lipcu i sierpniu po 
60 000,00 zł. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 12/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
transze w marcu o 20 000,00 zł (bieżąca działalność jednostki),                          
w kwietniu o 510 000,00 zł i październiku o 120 519,30 zł (kwoty 
dotyczą projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego  
w powiecie gryfińskim”, planowano otrzymanie środków w maju  
i czerwcu). Jednocześnie zmniejsza się transze w maju o 550 000,30 zł                      
i w czerwcu o 100 519,00 zł. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 r. 
(druk nr 13/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 750-Administracja 
publiczna, rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie o 12 257,00 zł. 
Zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 14/17). 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  
– Jan Podleśny. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki  
o 253 458,02 zł, w związku z realizacją projektu POKL 
„Przedsiębiorca to mój zawód”.      

 
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 15/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy 
ogólnej plan wydatków jednostki o 21 243,25 zł na wydatki bieżące. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu  

– Jan Podleśny. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk  
nr 16/17). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 51/2011 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
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w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2011 rok (druk nr 17/17). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 52/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2011 rok. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2011 rok (druk nr 18/17). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. 
 
19. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 

za 2010 rok (druk nr 19/17). 
 

Zarząd omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2010 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 r.? 
 
Za – 5 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2010 r., które zostanie przedłożone Radzie 
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym 
terminie. 
 
20. Przyjęcie sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz 

ulg za 2010 rok (druk nr 20/17). 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za 2010 rok, które zostanie przedstawione 
radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru ofert na 

realizacje zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku  
w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury 
fizycznej i turystyki (druk nr 21/17).  

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji 
Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku, Zarząd jednogłośnie ustalił 
wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych  
w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku  
w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 53/2011 w sprawie wyboru 
ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 
roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury 
fizycznej i turystyki.  
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Jednocześnie w związku z tym, iż nie rozdysponowano całości 
środków, Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do przedstawienia 
wniosku w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku. 

 
22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 22/17). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego 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 określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 (druk nr 23/17). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 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 sprawozdania z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 
2010. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z FDO Spółka  
z o.o. z Leśna Górnego na budowę drogi powiatowej Nr 1362Z 
Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki (druk nr 24/17).  

 
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 podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy  
Nr 23/ZD/2010 zawartej w dniu 10.08.2010 r. z FDO Spółka z o.o.  
z Leśna Górnego, na budowę drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-
Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki, w zwi ązku ze zmianą od 1 stycznia 
br. stawek podatku VAT na roboty drogowe z 22% na 23%. Wartość 
w/w zadania współfinansowanego ze środków  RPO WZ dla powiatu 
wzrosła o kwotę 6 565,20 zł. 
 
25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Komplet Inwest 
S. J. z Gorzowa Wlkp. na wykonanie projektu kanalizacji 
deszczowej w ulicach powiatowych tj. Jagiellońskiej, Słowiańskiej  
i Żółkiewskiego w Chojnie (druk nr 25/17).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 3 do umowy  
Nr ZD/42/2009 zawartej w dniu 30.12.2009 r. z Komplet Inwest S. J.  
z Gorzowa Wlkp. na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej  
w ulicach powiatowych tj. Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego 
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w Chojnie, w którym wydłuża się termin realizacji zadania do dnia  
31 maja 2011 r. 
 
26. 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.: „Remont drogi 
powiatowej nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo na odcinku 
Babinek – Lubanowo” (druk nr 26/12).   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo na 
odcinku Babinek – Lubanowo”. 

 
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.:  „Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo na odcinku 
Babinek – Lubanowo” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 54/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Remont drogi powiatowej 
nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo na odcinku Babinek – Lubanowo”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.05.2011.MI. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 17/IV/2011. 
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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 …………………………….. 


