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Protokół nr 57/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 29 grudnia 2011 r. w godz. od 1230 do 1330 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 uzupełniony o następujący punkt: 
 - Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na  
2011 r. (druk nr 6a/57). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 56/IV/2011 z dnia 22 grudnia 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.: „Dostarczanie leków  
i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo” z podziałem na 
dwie części (druk nr 1/57). 

 
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 zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostarczanie leków i materiałów 
medycznych dla DPS Nowe Czarnowo”, w którym jednogłośnie: 

- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) 
unieważnił postępowanie w części I na dostawę leków i suplementów 
diety, 

- wybrał ofertę Wykonawcy Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. na realizację II części 
postępowania tj. dostawę materiałów medycznych z oferowaną ceną  
w wysokości 12 677,44 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.26.2011.SD 
 
2. 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.: „Dostawa pieluchomajtek 
dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia” (druk nr 2/57). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”, jednogłośnie wybierając ofertę 
Wykonawcy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 
Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. z oferowaną ceną w wysokości 
65 738,30 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.24.2011.SD 
 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy  
o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych  
pn.: „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie docieplenia ścian, 
stropodachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (druk  
nr 3/57). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Wykonawcy jednogłośnie wyrażając zgodę na przedłużenie do  
31 stycznia 2012 roku terminu wykonania robót budowlanych  
pn.: „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie w zakresie docieplenia ścian, 
stropodachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej” i podpisał aneks 
nr 1 w tym zakresie. Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 
roku (druk nr 4/57).  

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, do 
którego zostały wprowadzone poprawki. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem wraz z poprawkami uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 181/2011 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2012 roku. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„EK”. 

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s 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 usługi 
konserwacji i naprawy elektronicznych urządzeń automatycznej 
sygnalizacji pożaru SAP znajdujących się w obiektach Domu (druk 
nr 5/57). 

 
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 usługi konserwacji i naprawy elektronicznych urządzeń 
automatycznej sygnalizacji pożaru SAP znajdujących się w obiektach 
Domu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
jednostki. 
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6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań, których termin 
płatności przypada w 2012 r. (druk nr 6/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązań związanych z rożnymi wydatkami 
rzeczowymi wymienionymi w przedmiotowym wniosku. Łączna kwota 
pozostałych zobowiązań z tytułu kontynuacji umów, których termin 
zapłaty upływa w 2012 r. wynosi 38 817,00 zł. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 6a/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 
85202- Domy Pomocy Społecznej  o 93 331,36 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 7/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210- Zakup materiałów  
i wyposażenia o 4 047,40 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na wynagrodzenia. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa  
w 2012 roku (druk nr 8/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, jednogłośnie 
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wyrażając zgodę na zaciągnięcie zobowiązań związanych z zakupem 
artykułów spożywczych wymienionych w przedmiotowym wniosku. 
Łączna kwota zobowiązań z tego tytułu, których termin zapłaty 
upływa w 2012 r. wynosi 6 354,82 zł. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 9/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na  dokonanie przesunięć łącznej kwoty 14 900,00 zł w paragrafach 
płacowych, w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „RI” (druk  
nr 10/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, 
rozdziale 75020- Starostwa Powiatowe, paragraf 4270- Zakup usług 
remontowych o 28 360,51 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na inwestycje tj. „Dostosowanie zakupionej nieruchomości 
przy ul. 11 listopada 16 d na potrzeby Starostwa Powiatowego”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK” i „RI”.  
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań, których termin 
płatności przypada w 2012 r. (druk nr 11/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na zaciągnięcie 
zobowiązań związanych z wydatkami rzeczowymi wymienionymi  
w przedmiotowym wniosku. Łączna kwota pozostałych zobowiązań  
z tytułu kontynuacji umów, których termin zapłaty upływa w 2012 r. 
wynosi 484,50 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi jednostki. 
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13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. 
(druk nr 12/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   
o 13 285,44 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” 
(druk nr 13/57). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym zwiększa się plan wydatków w paragrafie 8070- Odsetki  
i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych  
z obsługą długu krajowego o 81 005,22 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: 
„FK” i „GN”. 

 
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 14/57). 
 
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. 

 
Wicestarosta 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?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 182/2011 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. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
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 15/57). 

 
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. 

 
Wicestarosta 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 183/2011 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. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 177/2011 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 20.12.2011 r. 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 16/57). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 177/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2011 r. 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 
Gryfi ńskiego na 2011 rok. 
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Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 177/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2011 r. 
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 184/2011 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 177/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2011 r. 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. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie o podjętych 

działaniach na zalecenia pokontrolne z dnia 24 listopada 2011 r.  
2. Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie dot. przyjęcia 

uczennicy do II Liceum Ogólnokształcącego.  
3. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Gryfinie w zakresie realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Drogami. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 57/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 …………………………….. 


