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Protokół nr 34/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 28 lipca 2011 r. w godz. od 800 do 1030 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 zmieniony, zdjęto następujący punkt: 
- wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz 

Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
dotyczący informacji z realizacji uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2011 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział 
„RI”, finansowanych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie  
ze środowiska (druk nr 20/34). 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 33/IV/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. zostały przyjęte jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie rozpatrzenia oferty  
i podpisania umowy na przeniesienie istniejącej instalacji sieci 
komputerowej oraz elektrycznej w części budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d (druk nr 21/34). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie umowy z firmą Usługi Elektryczne inż. Juliusz Kostka  
z Gryfina, na przeniesienie istniejącej instalacji sieci komputerowej 
oraz elektrycznej w części budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. 11 Listopada 16d, za kwotę 3 075,00 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją umowy powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia: 
a. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b. wartości szacunkowej, 
c. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji 
i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)” 
(druk nr 22/34). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)”. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia 
pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 106/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.12.2011. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w sprawie podpisania Aneksu nr 1 do umowy  
nr 4/OŚ/11 o udzielenie dotacji celowej z dnia 04.07.2011 r. (druk  
nr 18/34). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Sekretarz Powiatu –  

Barbara Rawecka. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Lucyna Krzemińska. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 1 do umowy nr 4/OŚ/11 o udzielenie dotacji celowej z dnia 
04.07.2011 r. dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Szczecinie, w związku ze wzrostem kosztu zakupu łodzi patrolowej. 
Kwota dotacji pozostaje niezmienna, tj. 4 000,00 zł. Na poczet 
zwiększenia kwoty zakupu łodzi patrolowej Okręg PZW zrezygnował  
z zakupu kamizelek ratunkowych na kwotę 600,00 zł oraz z butów 
gumowych na kwotę 300,00 zł. Nadzór nad realizacją umowy powierza 
się Wydziałowi „OŚ”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk  
nr 19/34). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 

do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Trzcińsko-Zdrój w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 107/2011 w sprawie 
wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Lucyna Krzemińska. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej (zarządzanie 
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kryzysowe) na sfinansowanie uzupełnienia Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego (druk nr 9/34). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył pracownik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego – Kazimierz Kaźmierczak. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 5000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej celem uzupełnienia Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i „ZK”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w sprawie akceptacji umowy użyczenia sprzętu z zakresu 
ratownictwa powodziowego i wodnego z Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego w Gryfinie dla Oddziału Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie  
z przeznaczeniem do wykorzystania na jeziorze w Moryniu (druk 
nr 10/34). 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował i wyraził zgodę  
na podpisanie umowy nieodpłatnego przekazania w użytkowanie 
sprzętu z zakresu ratownictwa powodziowego i wodnego  
z Powiatowego Magazynu Powodziowego w Gryfinie dla Oddziału 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie  
z przeznaczeniem do wykorzystania na jeziorze w Moryniu,  
po zaopiniowaniu jej przez Mecenasa. Nadzór nad realizacją  
zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił pracownik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego – Kazimierz Kaźmierczak. 

 
7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków 
budżetowych jednostki na rok 2011 (druk nr 1/34). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się przesunięcia kwoty 500,00 zł pomiędzy paragrafami  
w obrębie planu wydatków budżetowych jednostki. Proponowana 
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zmiana zapewni jednostce wystarczające środki na wypłatę 
wynagrodzeń bezosobowych. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 2/34). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, paragrafie 4270 – Zakup 
usług remontowych plan wydatków jednostki o kwotę 1 200,00 zł,  
z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu rur instalacji wodno-
kanalizacyjnych w mieszkaniu lokatorskim w internacie ZSP Nr 2. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 3/34). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się 
niewykorzystaną transzę w czerwcu o kwotę 44 382,23 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu transzy w lipcu, w związku z realizacją 
projektu pn. „Staże gastronomów” w ramach programu „Uczenie się 
przez całe życie” Leonardo da Vinci. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki  
na 2011 r. (druk nr 4/34). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa  
się plan wydatków jednostki o kwotę 128 317,07 zł oraz zwiększa się 
plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 128 317.07 zł, w związku  
z realizacją przez jednostkę w okresie od 01.07.2011 r. do 31.10.2012 r. 
projektu pn. „Staże gastronomów” w ramach programu „Uczenie się 
przez całe życie” Leonardo da Vinci. Powiat na realizację projektu 
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otrzymał 80% kwoty dofinansowania tj. 205 307, 31 zł, pozostałą kwotę 
– 20% przyznanych środków finansowych otrzyma po zakończeniu  
i rozliczeniu projektu.  
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostki na 2011 r. (druk 
nr 5/34). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 
801 – Oświata i Wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja Specjalne, 
paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe, plan wydatków jednostki  
o kwotę 52 519,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy z tytułu zwolnień  
i odpraw emerytalnych. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
12. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 6/34). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 2 903,00 zł. Zmniejsza 
się paragrafy: 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1,00 zł, 4050-
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 
funkcjonariuszy o 1 902,00 zł oraz 4170-Wynagrodzenia bezosobowe  
o 1 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  
w paragrafie 4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 
zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w związku  
z obowiązkiem wypłacenia należności dla funkcjonariusza 
przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

 w sprawie zmniejszenia w planie finansowym jednostki, w związku 
z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Przedsiębiorca to mój zawód” w ramach działania 8.1 Rozwój 
pracowników i przedsiębiorców w regionie, poddziałanie  
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8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  
w regionie (druk nr 7/34). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o kwotę 
65 108,03 zł plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków 
jednostki, w związku z aneksem do umowy Nr UDA-POKL.08.01.02-
32-002/10-00 z dnia 16.08.2010 r. Zmiany dotyczą projektu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedsiębiorca to mój zawód”  
w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców  
w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych  
i modernizacyjnych w regionie. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w części dotyczącej 
Wydziału „GN” (druk nr 8/34). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie 
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o kwotę 21 356,00 zł, z przeznaczeniem  
na naprawę sprzętu medycznego (respiratora i aparatu RTG) 
znajdującego się w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania uchwały 
Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 
15. Podjęcie 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 
(druk nr 11/34.) 

 
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. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 108/2011 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. 

 
16. Podjęcie 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 (druk nr 12/34). 

 
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 Gryfińskiego  
na 2011 rok. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 109/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zaciągnięcia kredytu do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe 
współfinansowane środkami zewnętrznymi (druk nr 13/34). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zaciągnięcia kredytu do 5 000 000,00 zł na inwestycje 
drogowe współfinansowane środkami zewnętrznymi. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zaciągnięcia kredytu do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe współfinansowane środkami 
zewnętrznymi w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu do 5 000 000,00 zł  
na inwestycje drogowe współfinansowane środkami zewnętrznymi. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2011 rok (druk nr 14/34). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. 
 

Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie (druk nr 15/34). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki – Sylwia Cieśla. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 110/2011 w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 
 
20. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w sprawie oferty organizacji 

pozarządowej z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego na wsparcie wykonania zadania publicznego  
pn. „Chojna/Königsberg w latach trzydziestych i dzisiaj” (druk  
nr 16/34). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie Stowarzyszeniu 
Historyczno-Kulturalnemu TERRA INCOGNITA w Chojnie dotacji  
w wysokości 8 290,00 zł na dofinansowanie zadania publicznego  
z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  
pn. „Chojna/Königsberg w latach trzydziestych i dzisiaj”. Dotacja 
będzie finansowana z budżetu Powiatu z działu 921 – Kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała 
działalność, paragrafu 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK”  
do przygotowania umowy dotacji, w której zostaną zawarte 
następujące warunki: 

  Stowarzyszenie przedstawi w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie wystawę pn. „Chojna/Königsberg w latach 
trzydziestych i dzisiaj” z okazji Święta Niepodległości oraz 
wygłosi prelekcję podczas uroczystej sesji z okazji Święta 
Niepodległości i wręczenia statuetek Bociana „Nagrody Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu”,  

  przekaże do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
50 egzemplarzy katalogów z wystawy pn. „Chojna/Königsberg  
w latach trzydziestych i dzisiaj”, 

  powyższe warunki (wystawę i prelekcję) spełni również  
dla Stowarzyszenia Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją umowy powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystki – Sylwia Cieśla. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler ogłosił przerwę w obradach, która trwała  

od godz. 9.30 do godz. 9.40. 
 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie 
zapoznania się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu Gryfińskiego 
za okres 01.10.2010 – 30.06.2011 oraz przedłużenia umowy serwisu 
brokerskiego z firmą Nord Partner Sp. z o.o., której przedmiotem 
jest wykonanie przez zleceniobiorcę obsługi brokerskiej w zakresie 
interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 17/34). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

zapoznał się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu Gryfińskiego  
za okres 01.10.2010 – 30.06.2011 oraz jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie Aneksu Nr 1 do Umowy Serwisu Brokerskiego z dnia  
5 sierpnia 2008 r. z firmą Nord Partner Sp. z o.o., przedłużając obsługę 
brokerską prowadzoną w zakresie interesów ubezpieczeniowych 
Powiatu Gryfińskiego do dnia 5 sierpnia 2012 r. 

Nadzór nad realizacją umowy powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

podpisania umowy na roboty dodatkowe z FDO Spółką z o.o.  
z Leśna Górnego, wynikłe w czasie realizacji inwestycji pod nazwą 
„Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku 
Bartkowo – Gajki”. (druk nr 23/34). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
na roboty dodatkowe z firmą FDO Spółka z. o.o. z Leśna Górnego, 
wynikłe w czasie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi 
powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki”, 
za kwotę 52 890,00 zł brutto.Nadzór nad realizacją umowy powierza 
się Wydziałowi „ZD”. 
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

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 
nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin  
w miejscowości Przyjezierze” (druk nr 24/34). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
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Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej  
nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w miejscowości Przyjezierze”. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
w ciągu drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w miejscowości Przyjezierze” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 111/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni drogi 
powiatowej, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin  
w miejscowości Przyjezierze”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.08.2011.MI 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

28. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie 
realizacji uchwały nr XLIV/377/2010 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia 
udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie (druk nr 25/34): 

- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Potencjalnego 
Inwestora, który nabędzie do 90% udziałów Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5; 

- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
treści ogłoszenia Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia 
Potencjalnego Inwestora, który nabędzie do 90% udziałów Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor – 
Koordynator Ochrony Zdrowia – Jarosław Witeńko. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu  

do spraw negocjacji celem wyłonienia Potencjalnego Inwestora, który 
nabędzie do 90% udziałów Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy 
ul. Parkowej 5. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Potencjalnego Inwestora, który nabędzie  
do 90% udziałów Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedziba w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 112/2011 w sprawie 
powołania Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia 
Potencjalnego Inwestora, który nabędzie do 90% udziałów Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia treści 
ogłoszenia Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Potencjalnego 
Inwestora, który nabędzie do 90% udziałów Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie przy ul. Parkowej 5. 

Jednocześnie ustalił, że Podmioty zainteresowane postępowaniem 
mogą otrzymać Memorandum Informacyjne Spółki oraz Regulaminu 
negocjacji do dnia 19 sierpnia 2011 r., natomiast termin składania 
odpowiedzi na zaproszenie upłynie w dniu 31 sierpnia o godz. 15.00 
czasu warszawskiego. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
ustalenia treści ogłoszenia Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Potencjalnego Inwestora, który 
nabędzie do 90% udziałów Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 113/2011 w sprawie  

ustalenia treści ogłoszenia Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia 
Potencjalnego Inwestora, który nabędzie do 90% udziałów Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5. 
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29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk nr 26/34). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2011-2015 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015. 
 
30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się informacją Inspektora-Koordyantora Ochrony Zdrowia Jarosława 
Witeńki dotyczącą wykazu najpilniejszych potrzeb remontowych i zapotrzebowania  
na sprzęt wskazanych przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator 
Ochrony Zdrowia – Jarosław Witeńko. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 34/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _____________________________   
 
 

 

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 …………………………….. 


