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Protokół nr 26/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 2 czerwca 2011 r. w godz. od 800 do 1015 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 25/IV/2011 z dnia 26 maja 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 1/26). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85321-
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmniejsza się  
o 20 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług 
pozostałych (m. in. opłaty za usługi pocztowe). Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Dyrektora do przestawienia informacji w zakresie ilości 
wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w okresie 3 lat. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 2/26). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy 
ogólnej plan wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe  
o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu 
podstawowego wyposażenia (teczki na dokumenty, latarki elektryczne) 
dla kurierów udaj ących się do adresatów w czasie doręczania kart 
powołania w trybie akcji kurierskiej. Koszty zakupu zostaną 
zrefundowane z „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2018”.  
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3. 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 3/26). 

 
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 81/2011 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. 
 
4. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przedstawienia informacji  

w/s nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz informacji  
w/s korzystania przez jednostki organizacyjne powiatu ze 
służbowych kart płatniczych (druk nr 4/26). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu zawierającym 

informacj ę o nieprawidłowościach w sporządzaniu sprawozdań przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania pisma 
zobowiązującego kierowników jednostek do przestrzegania prawa  
z zakresu finansów publicznych, terminowości, poprawności 
składanych sprawozdań finansowych.  

Odnośnie drugiej części wniosku dotyczącej korzystania przez 
jednostki organizacyjne powiatu ze służbowych kart płatniczych, 
Zarząd jednogłośnie zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli do 
przeprowadzenia okresowej kontroli bieżącej w zakresie 
wydatkowania, dokumentowania i korzystania z kart płatniczych oraz 
kosztów ponoszonych w związku z ich posiadaniem przez jednostki: 

- Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, 
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- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.  
 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 
Pani Róży Kozieł na  stanowisku Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (druk nr 5/26). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia komisji 

konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Nr 68/2011 z dnia 
12.05.2011 r. do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatrudnienia Pani Róży Kozieł na  stanowisku Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 82/2011 w sprawie 
zatrudnienia Pani Róży Kozieł na stanowisku Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poszerzenia łuku na drodze 
powiatowej Nr 1386Z Nawodna-Bielinek w m. Piasek (druk  
nr 6/26). 

 
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 zlecenie firmie Spółdzielnia Usług 
Rolnych „ROL-BUD” z Trzci ńska Zdrój wykonania poszerzenia łuku 
na drodze powiatowej Nr 1386Z Nawodna-Bielinek w m. Piasek  
o pow. 72,5 m2 za kwotę 19 440,15 zł brutto. Zgodnie z podpisanym 
porozumieniem, Gmina Cedynia i Powiat pokryją koszty zlecenia po 
50%.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zmianę zakresu robót remontowych na drodze powiatowej 
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Nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo na odc. Babinek-Lubanowo, 
realizowanych w ramach umowy Nr 15/ZD/2011 z dnia  
4 maja 2011 r. przez Spółkę FDO z Leśna Górnego (druk nr 7/26). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę sposobu wykonania remontu 
drogi powiatowej Nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo na odc. Babinek-
Lubanowo, realizowanego w ramach umowy Nr 15/ZD/2011 z dnia  
4 maja 2011 r. przez Spółkę FDO z Leśna Górnego, ponieważ  
z badań wykonanych przez Laboratorium Drogowo-Budowlane 
LABOS wynika, iż przyjęta w projekcie przebudowy drogi 
konstrukcja nawierzchni nie zapewni wymaganych parametrów 
nośności. Zatwierdzona zmiana nie wpłynie na zmianę kosztorysowej 
ceny kontaktowej w/w inwestycji. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawki 

wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji 
egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
(druk nr 8/26). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 

wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji 
egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji 
egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 83/2011 w sprawie 
ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach 
komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Chojna 
a Powiatem Gryfińskim o współpracy w zakresie oświaty 
polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka 
z Przedszkola Miejskiego w Chojnie (druk nr 9/26). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty 
polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka  
z Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy  
w trybie z wolnej ręki na „Dostawę dokumentów i oznaczeń 
komunikacyjnych” oraz powołanie komisji przetargowej (druk  
nr 10/26). 

 
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 omówił projekt uchwały w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy  
w trybie z wolnej ręki na „Dostawę dokumentów i oznaczeń 
komunikacyjnych”. 
 
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 na „Dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych”. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 84/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę dokumentów  
i oznaczeń komunikacyjnych”. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z w/w postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
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1 lit. b), zlecając Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.  
z Warszawy dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych za 
kwotę 1  761 087,40  brutto /36 miesięcy. Przeprowadzony tryb 
postępowania, sposób wyłonienia Wykonawcy wynika z Komunikatu 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru 
producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych (Dz. Urz. MI.  
z 2008 r. Nr 11 poz. 64). 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.06.2011.SD 
 
11. 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 oraz biegłego do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników” (druk  
nr 11/26). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Pan Tomasz Bąk - broker 
ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie.  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Ubezpieczenie grupowe na 
życie pracowników”. 

 
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 na „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 85/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie grupowe na 
życie pracowników”. 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Pan Tomasz Bąk - broker 
ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie. 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.07.2011.SD 
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12. 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. „Remont korytarza 
III pietra w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (d ruk  
nr 12/26). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Remont korytarza III pietra 
w budynku szkoły ZSP Nr 2 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 na „Remont korytarza III pietra w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 86/2011 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont korytarza III pietra 
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.08.2011.SD 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s rozpatrzenia oferty  
i podpisania umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej na 
termomodernizację budynku przy ul. Niepodległości 39” (druk  
nr 13/26). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych oraz  Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Pracownia 
Architektoniczna Piotr Fiuk ze Szczecina na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy  
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ul. Niepodległości 39”, użytkowanego przez Spółkę „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie”,  za kwot ę 5 535,00 zł brutto. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
14. Wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
dot. wniosku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
w/s przedłużenia terminu płatności czynszu dzierżawnego (druk  
nr 14/26). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska 

oraz  Inspektor – Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko.   
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Inspektora Koordynatora 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, jednogłośnie nie wyrażając zgody dla 
Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” na 
przedłużenie terminu płatności czynszu dzierżawnego. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w VII przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1  
m. Mieszkowice (druk nr 15/26). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd ustalił wysokości cen 
wywoławczych w VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w obrębie 1 m. Mieszkowice. 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 87/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w VII przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1 m. Mieszkowice. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska 
 oraz Inspektor – Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko. 

 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 26/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


