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Protokół nr 52/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 listopada 2011 r. w godz. od 830 do 1105 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 51/IV/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu 
długoterminowego w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł” (druk  
nr 1/52). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnik 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych –Andrzej Krzemiński. 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego 
w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł”, jednogłośnie wybierając ofertę 
Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie   
z oferowaną ceną w wysokości 1 819 891,72 zł brutto oraz 10 letnim 
okresem kredytowania. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza 
się Wydziałowi „RI” i Skarbnikowi Powiatu. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.20.2011.SD 
 
2. Wniosek Zastępcy 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. „Dostarczanie 
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leków i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo” 
(druk nr 2/52). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Dostarczanie leków  
i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo”. 

 
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. „Dostarczanie leków i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 165/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczanie leków  
i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo”. 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.2720.25.2011 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnych wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie (druk nr 3/52). 

 
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 jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie ARTSON S.C. Kwietniewski ze Szczecina wykonania 
instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych w budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie za kwotę 63 345,00 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. wyrażenia zgody na podpisanie Umowy z Gminą Trzcińsko-
Zdrój w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej 
Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na  
odc. Trzcińsko-Zdrój – Warnice - granica powiatu (druk nr 4/52). 

 
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 podpisanie Umowy z Gminą Trzcińsko-
Zdrój w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej  
Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odc. Trzcińsko-
Zdrój – Warnice - granica powiatu. W/w inwestycja realizowana jest 
przy udziale środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe  
w wysokości 3 691 747, 95 zł brutto. Nadzór nad realizacją  
w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie Umów z Gminą Chojna  
w sprawie realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych  
w m. Krzymów (druk nr 5/52). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umów z Gminą Chojna: 
- w sprawie wspólnej realizacji w 2012 r. robót drogowych (remont 

chodnika) na drodze powiatowej Nr 1390Z Chojna – Piasek,  
w miejscowości Krzymów. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe 
w wysokości 60 000,00 zł brutto; 

- w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych (poprawa systemu 
odwodnienia) na drodze powiatowej Nr 1391Z Chojna – Krzymów,  
w miejscowości Krzymów. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe 
w wysokości 6 000,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadań 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie Umowy z Gminą Stare 
Czarnowo w sprawie wspólnego wykonania robót drogowych na  
ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie (druk nr 6/52). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy z Gminą Stare 
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Czarnowo w sprawie wspólnego wykonania robót drogowych na  
ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie. Powiat przekaże na ten cel 
środki finansowe w wysokości 210 000,00 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 7/52). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się plan wydatków 
na wynagrodzenia bezosobowe o 450,00 zł (uczestnictwo lekarzy 
specjalistów na posiedzeniach zespołów orzekających), przy 
jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 8/52). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się 
zmiany w planie wydatków projektu „Staże gastronomów” o 730,16 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 9/52). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się 
zmiany w planie wydatków projektu - „Staże hotelarzy” o 203,47 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
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10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 10/52). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się 
zmiany w planie wydatków projektu - „WAVW -Woda-Agua-Viz-
Everywhere” o 3 762,00 zł. Jednocześnie Zarząd dodatkowo w ramach 
nadzoru przypomina Dyrektorowi, aby przy wprowadzaniu  
do planu finansowego jednostki środków z programów unijnych 
stosować odpowiednią klasyfikację budżetową, odpowiadającą 
harmonogramowi wydatków, który stanowi załącznik do umowy na 
realizację danego projektu. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 11/52). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się 
niewykorzystane transze w lipcu o 109 382,23 zł, w sierpniu  
o 110 000,00 zł i we wrześniu o 69 116,07 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu transzy w listopadzie o 78 000,00 zł i w grudniu  
o 210 498,30 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków środków 
będących w dyspozycji „WRI”, przeznaczonych na sfinansowanie 
zadania pn.: „Wykonanie certyfikatów energetycznych dla części 
budynków, stanowiących własność powiatu gryfińskiego, wedle 
obowiązujących przepisów” (druk nr 12/52). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zmianę planu wydatków, którego dysponentem jest Naczelnik 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, gdzie 
realizację zadania pn.: „Wykonanie certyfikatów energetycznych dla 
budynków DPS Nowe Czarnowo, DPS Dębce, ZSP Nr 2 Gryfino – 
szkoła, ZSP Nr 2 Gryfino – internat WEPOW Chojna wedle 
obowiązujących przepisów”, przenosi się z § 6050 na § 4300. Nadzór 
nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
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13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 13/52). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów jednostki o 2 338,00 zł w związku z wykonaniem 
dochodów większych niż zaplanowano z tytułu przygotowania 
poczęstunku, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni 
gastronomicznej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 14/52). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały  w sprawie 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 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 osoby 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 166/2011 w sprawie 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. 

 
15. 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 15/52). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
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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 osoby 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 167/2011 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/s 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 (druk nr 16/52). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 168/2011 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. 
 
17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem zawierającym odpowiedź ENEA Operator Sp. z o.o.  

na stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji posterunków energetycznych 
na terenie Powiatu Gryfińskiego. Zarząd zobowiązał Biuro Obsługi Rady i Zarządu 
do przesłania w/w pism do Gminy Mieszkowice oraz Gminy Cedynia. 

 
 



 8

2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie informującym o złożeniu wniosku „Postaw na kobiety”, w ramach 
programu „Młodzież w Działaniu”, akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe oraz 
informacją Wydziału „EK” przedstawiającą cel w/w projektu oraz sposób 
finansowania. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 52/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 …………………………….. 


