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Protokół nr 27/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 czerwca 2011 r. w godz. od 800 do 1000 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 uzupełniony o następujący punkt: 
      - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody  

na podpisanie Porozumienia ze Spółką Bonitex w/s wspólnego wykonania robót 
naprawczych na drogach powiatowych, prowadzących do kopalni w Chełmie 
Górnym (druk nr 11a/27). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 26/IV/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
 

1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy  
z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie  
z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na zakup 
środków czystości i przedmiotów do sprzątania (druk nr 1/27). 

 
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 wyodrębnionym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia 
ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 €, na zakup środków czystości i przedmiotów do sprzątania. 
 
2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie 
umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie  
z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania 
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o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na świadczenie 
usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy, tj. badań 
wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników jednostki 
(druk nr 2/27). 

 
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 udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia 
ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 €, na świadczenie usług medycznych w zakresie Medycyny 
Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla 
pracowników jednostki. 
 
3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w sprawie zawarcia umowy z Wykonawcą wyodrębnionym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego do 14 000 €, na serwis 4 urządzeń wentylacyjnych VTS 
znajdujących się na obiektach jednostki (druk nr 3/27). 

 
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 udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia 
ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 €, na serwis 4 urządzeń wentylacyjnych VTS znajdujących 
się na obiektach jednostki. 

 
4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w sprawie zawarcia umowy z Wykonawcą wyodrębnionym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego do 14 000 €, na zakup paliwa dla samochodu Ford 
Transit i kosiarek spalinowych (druk nr 4/27). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym  
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia 
ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 €, na zakup paliwa dla samochodu Ford Transit i kosiarek 
spalinowych. 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 

 
5. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący 

pisma Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego o przedłożenie ewentualnych 
uwag do projektu pn. „Kierunki rozwoju e-Usług w ochronie 
zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2011-2020” 
mającego istotne znaczenie dla budowy i rozwoju usług cyfrowych 
w ochronie zdrowia w województwie zachodniopomorskim (druk  
nr 5/27). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Inspektor – 

Koordynator Ochrony Zdrowia - Jarosław Witeńko.   
 

Na wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się i nie wniósł uwag do projektu  
pn. „Kierunki rozwoju e-Usług w ochronie zdrowia w Województwie 
Zachodniopomorskim na lata 2011-2020”, mającego istotne znaczenie 
dla budowy i rozwoju usług cyfrowych w ochronie zdrowia  
w województwie zachodniopomorskim.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator Ochrony 

Zdrowia - Jarosław Witeńko. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 
wykonanie termomodernizacji dachu budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 6/27). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z firmą Zakład Budowlany Eugeniusz Smykowski 
na wykonanie termomodernizacji dachu budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego  
za kwotę 27 685,46 zł brutto. Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przesunięcie kwoty 20 000,00 zł z zadania pn. „Wykonanie 
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projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji co, 
cw, ee oraz termomodernizacja obiektu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu oraz 
prowadzonej w nim działalności z zakresu ochrony zdrowia - budynek 
w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39” na zadanie pn. „Wykonanie 
projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji co, 
cw, ee oraz termomodernizacja obiektu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu oraz 
prowadzonej w nim działalności administracyjno-biurowej  - budynek 
w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku kancelarii adwokackiej 
ADWOKAT IGOR FRYDRYKIEWICZ z siedzib ą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków udziału oraz zmiany kryteriów oceny 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „ Świadczenie usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 7/27). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. rozpatrzenia wniosku 
kancelarii adwokackiej ADWOKAT IGOR FRYDRYKIEWICZ  
z siedzibą w Szczecinie, Zarząd jednogłośnie postanowił częściowo 
zmienić warunki udziału oraz kryteria oceny ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług obsługi 
prawnej” dla Powiatu Gryfi ńskiego. Zarząd zobowiązał Wydział „RI” 
do przygotowania wniosku w tym zakresie na kolejne posiedzenie  
i jednocześnie postanowił przedłużyć o miesiąc umowę na świadczenie 
usługi obsługi prawnej dla powiatu z dotychczasową kancelarią 
prawną.   
 

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

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo (druk  
nr 8/27). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 
do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Stare Czarnowo. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 88/2011 w sprawie 
wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. wniosku Sołtysa wsi Jelenin w sprawie uznania 
jeziora Jelenin położonego w miejscowości Jelenin, gmina Chojna 
za Strefę Ciszy (druk nr 9/27). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Sołtysa wsi Jelenin  
w sprawie uznania jeziora Jelenin położonego w miejscowości Jelenin, 
gmina Chojna za Strefę Ciszy, z uwagi na znacznie rozbieżne opinie  
w tym zakresie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych  
w Szczecinie oraz Burmistrza Gminy Chojna, Zarząd jednogłośnie 
postanowił nie występować do Rady z projektem uchwały  
w przedmiotowej sprawie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem 
Gryfi ńskim, Gminą Moryń oraz PPUH „ESBUD” Spółka z o.o.  
z Myśliborza w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na 
drogach powiatowych Nr 1515Z i  Nr 1412Z w Moryniu oraz 
wyrażenie zgody na zlecenie ich wykonania dla PPUH ESBUD”  
Sp. z o.o. (druk nr 10/27). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na  podpisanie trójstronnego porozumienia 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Gminą Moryń oraz PPUH „ESBUD” 
Spółka z o.o. z Myśliborza w sprawie wspólnej realizacji robót 
drogowych na drogach powiatowych Nr 1515Z (ul. Wiśniowa)  
i  Nr 1412Z (ul. Sadowa) w Moryniu oraz na zlecenie ich wykonania 
dla PPUH ESBUD” Sp. z o.o. Powiat przekaże na ten cel środki 
finansowe w wysokości 40 734,55 zł brutto.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

zatwierdzenia „Planów realizacyjnych odnowy dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Gryfińskiego w latach 2011 – 2012” (druk  
nr 11/27). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po 

wprowadzeniu poprawek,  Zarząd jednogłośnie zatwierdził  „Plany 
realizacji odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfi ńskiego 
w latach 2011 – 2012”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia ze Spółką 
Bonitex w/s wspólnego wykonania robót naprawczych na drogach 
powiatowych, prowadzących do kopalni w Chełmie Górnym (druk 
nr 11a/27). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na  podpisanie Porozumienia ze Spółką 
Bonitex Sp. z o.o. ze Szczecina w sprawie wspólnego wykonania robót 
naprawczych na drogach powiatowych, prowadzących do kopalni  
w Chełmie Górnym.   
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie w całości 
należności z tytułu wynajmu pomieszczenia o powierzchni 16 m2 
znajdującego się w budynku internatu jednostki, mieszczącym się 
na działce nr 340/5, położonej w obrębie 3 m. Chojna, będącego 
własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/27). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd rozpatrzył go 
negatywnie jednogłośnie nie wyrażając zgody na  umorzenie należności 
z tytułu wynajmu pomieszczenia o powierzchni 16 m2 znajdującego się 
w budynku internatu jednostki, mieszczącym się na działce nr 340/5, 
położonej w obrębie 3 m. Chojna, będącego własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego i zobowiązał Dyrektora do egzekucji należności od 
dotychczasowego  najemcy. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 13/27). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 89/2011 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, związanego z realizacją 
projektu pn.: „Nowoczesna szkoła zawodowa – program wyposażenia 
absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy” w ramach 
POKL 2007-2013. 

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

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


