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Protokół nr 36/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 10 sierpnia 2011 r. w godz. od 815 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został zmieniony, dodano następujący punkt: 

- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. przyjęcia korekty projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 2016 (druk 8A/36). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. przyjęcia korekty projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki do samorządu 
terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu 
programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej” (druk 8B/36). 
Porządek wraz ze zmianami został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 35/IV/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
 

1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyj ęcia 
protokołów z kontroli przeprowadzonych w Wielofunkcyjnej 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie i Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie oraz skierowanie 
wystąpień pokontrolnych do dyrektorów kontrolowanych jednostek 
(druk nr 1/36). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
Po zapoznaniu się z protokołami z kontroli problemowej 

przeprowadzonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie przyjął w/w protokoły 
kontroli i postanowił skierować wystąpienia pokontrolne  
do kierowników kontrolowanych jednostek z dopiskiem, że: 
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- do czasu określenia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart 
płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych  
i osób prawnych, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy 
ich wykorzystaniu, należy wstrzymać się z korzystaniem ze służbowych 
kart płatniczych oraz zdeponować posiadane karty płatnicze  
w bezpiecznym miejscu, 
- przekazać do Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie własną propozycję zasad, sposobu i trybu przyznawania  
i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 
wydatków, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich 
wykorzystaniu. 

Jednocześnie Zarząd postanowił: 
- w związku z wykorzystywaniem kart płatniczych bez zgody 

Zarządu Powiatu w Gryfinie, zobowiązać Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji do sporządzenia upomnień dla  
w/w kierowników; 

- zobowiązać Audytora Wewnętrznego Andrzeja Urbańskiego  
we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym, Wydziałem 
Organizacji i Informacji i Głównym Specjalistą ds. Kontroli – Edytą 
Szturo, do opracowania zasad korzystania z kart płatniczych; 

- zobowiązać Głównego Specjalistę ds. Kontroli do sporządzenia 
półrocznej analizy ze stosowania się jednostek do wprowadzonych 
zasad. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  
ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w VIII przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1  
m. Mieszkowice (druk nr 2/36). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen 

wywoławczych w VIII 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 VIII przetargu ustnym nieograniczonym 
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na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1  
m. Mieszkowice, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 116/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w VIII przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 1 m. Mieszkowice. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/36). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 117/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie 
sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 237/4 
o powierzchni 4,9382 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe 
Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 4/36). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie podziału nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 237/4 o powierzchni 4,9382 ha, położonej 
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w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, w celu 
wydzielenia gruntów z przeznaczeniem do sprzedaży.  
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój 
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 5/36). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko-
Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój w drodze 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy 
Trzcińsko-Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego i postanowił skierować projekt pod 
obrady Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez 
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice w miejscowości 
Czelin” (druk nr 6/36).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zarządzanie Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez 
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi 
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powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice w miejscowości 
Czelin”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy „MALDROBUD” 
Sp. Jawna z Myśliborza z oferowaną ceną w wysokości 178 111,44 zł 
brutto.  
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.07.2011.MI 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie 

zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez 
odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w miejscowości 
Czelin” (druk nr 7/36).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez 
odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi 
powiatowej nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice w miejscowości 
Czelin”, jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy „DANKOM” 
Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola z oferowaną ceną w wysokości 
83 625,78 zł brutto.  
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.06.2011.MI 
 

Dodatkowo Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami do: 

- pobrania wycinków w dwóch miejscach ingerowania  
w struktury wykonanej ju ż drogi Lubanowo-Babinek, przed 
dokonaniem jej odbioru; 

- dokonania aktualizacji Planu realizacyjnego odnowy dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku. 
 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzanie Drogami – Maria Ilińczyk. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s uzupełnienia 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 8/36). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska, Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s uzupełnienia 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, Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycje zadań  
do realizacji w 2011 r. zgodnie z wnioskiem i zobowiązał Wydział 
„FK” do wprowadzenia stosownych zmian do uchwały budżetowej.  
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”, 
„RI” i „FK”. 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. przyjęcia korekty projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII  
na lata 2011 – 2016 (druk 8A/36).  

 
Zarząd omówił korekty do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 
2016. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VII na lata 2011 – 2016, ze zmianami zaproponowanymi przez Zarząd?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
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Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 – 
2016 wraz z poprawkami i postanowił skierować projekt pod obrady 
Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. przyjęcia korekty projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu programu 
priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej” (druk 8B/36). 
 
Zarząd omówił korekty do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki 
samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie  
w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarz ądzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego  
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej”, ze zmianami zaproponowanymi przez Zarząd? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki 
samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie  
w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarz ądzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej” wraz z poprawkami 
i postanowił skierować projekt pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie.  

Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do uzupełnienia materiału  
o dodatkową informacj ę pn. Opis techniczny – zamierzenia, w którym 
przedstawiony zostanie pokrótce zakres robót, numery pozwoleń  
na budowę lub zgłoszenie każdej z inwestycji. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska, Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
11. 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 
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wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok 
(druk nr 9/36).  

 
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 – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 118/2011 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. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 
2011-2015 (druk nr 10/36). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 
2011-2015. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego 
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady 
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego na okres 2011-2015 i postanowił skierować projekt  
pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie. Po dyskusjach Zarząd 
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zarekomendował dwóch kandydatów Członka Zarządu Jana 
Gładkowa i Radnego Eugeniusza Stacherę. 
 
 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z Zestawieniem projektów unijnych realizowanych przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz wydziały Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 

 
2. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach 

znak: S/DPS/EK/76/2011 dot. prac remontowych dokonanych w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 36/IV/2011. 

 
 

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________   
 
 

 
 

 
 
 

 

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 …………………………….. 


