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Protokół nr 70/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 marca 2012 r. w godz. od 800 do 1140  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. Protokoły: Nr 68/IV/2012 z dnia 8 marca 2012 r., Nr 69/IV/2012 z dnia 12 marca 

2012 r.  zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się,  
0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego 

przekazania samochodu marki Ford Transit dla Stowarzyszenia 
„Dom z Sercem” (druk nr 1/70). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
przekazania samochodu marki Ford Transit dla Stowarzyszenia „Dom 
z Sercem”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit dla Stowarzyszenia 
„Dom z Sercem” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 227/2012 w sprawie 

nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit dla 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem”. Wartość przedmiotowego 
samochodu, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 12 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie (druk nr 2/70). 
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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 1 
w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 228/2012 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie złożył wniosek w ramach 
programu Comenius Regio o dofinansowanie projektu  
pn. „Community school – school in community”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi 
jednostki.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie (druk nr 3/70). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 229/2012 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie złożył wniosek na realizację 
projektu pn. „Postaw na kobiety” w ramach programu „Młodzie ż  
w działaniu.  Projekt uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu 
„Młodzie ż w działaniu”, a jego wartość wynosi 8 600,00                                                
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euro (ok. 38 000,00 zł). Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi jednostki.  
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie (druk nr 4/70). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 230/2012 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie złożył wniosek w ramach 
programu Leonardo da Vinci o dofinansowanie projektu  
pn. „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi 
jednostki.  
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie (druk nr 5/70). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 231/2012 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zespół Szkół 
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Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie złożył wniosek w ramach 
programu „Młodzie ż w działaniu” o dofinansowanie projektu  
pn. „Rozmawiaj, Tańcz, Myśl – Realizuj się”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi jednostki.  
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/70). 

 
Po zapoznaniu się z listą wniosków o udzielenie dotacji w 2012 roku 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość dotacji  
w kwocie 60 000,00 zł i zaproponował ich podział na poszczególnych 
wnioskodawców. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 
realizowane w 2012 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania umowy zlecenia na druk oraz dostawę 
broszur informacyjnych o Powiecie Gryfińskim (druk nr 7/70). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił odstąpić 
od podpisania umowy zlecenia na druk oraz dostawę broszur 
informacyjnych o Powiecie Gryfińskim. 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.   
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. złożenia wstępnej deklaracji o udziale w projekcie  
o charakterze przyrodniczym i edukacyjnym zaproponowanym 
przez Nadleśnictwo Gryfino (druk nr 8/70).  

 
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 złożenie  deklaracji 
o udziale w projekcie o charakterze przyrodniczym i edukacyjnym 
pn.: Biologiczna metoda ograniczania szkód w uprawach leśnych 
poprzez wykorzystanie interakcji – ptaki szponiaste – gryzonie, 
realizowanym przez Nadleśnictwo Gryfino, którego celem jest: 

a) wnikliwa inwentaryzacja gatunków ptaków szponiastych w tym 
przede wszystkim sów występujących na terenie Nadleśnictwa 
Gryfino, 

b) inwentaryzacja i weryfikacja występowania gatunków gryzoni 
na uprawach leśnych nadleśnictwa, 

c) podjęcie próby biologicznego zwalczania gryzoni w uprawach 
leśnych poprzez założenie w ich sąsiedztwie atrakcyjnych baz 
bytowych dla ptactwa szponiastego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

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

 
9. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości 

w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Gryfi ńskiego oraz prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych (druk nr 9/70). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu zawierającym 

informacj ę o nieprawidłowościach w sporządzaniu sprawozdań przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz 
prawdopodobieństwie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli  
do sprawdzenia powstałych nieprawidłowości i przedstawienia 
stosownych wystąpień do jednostek, wobec których zachodzi taka 
konieczność. Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „FK”  
i „K”. 
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10. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. – Wydziału „GP”  
(druk nr 10/70). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Geodety Powiatowego, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę  na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu plan wydatków w rozdziale 71013-Prace geodezyjne  
i kartograficzne (nieinwestycyjne) o 6 900,00 zł i dokonanie zmian  
w planie wydatków w tym rozdziale, zmniejszając plan wydatków na 
zadania inwestycyjne o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację umowy na asystę 
techniczną i konserwację oprogramowania. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GP” i „FK”. 
 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 11/70). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyrażając zgodę na  
przesunięcie wydatków budżetowych jednostki w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w marcu o 20 000,00 zł  
i w kwietniu o 14 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu transz:  
w czerwcu o 10 000,00 zł, w lipcu o 14 000,00 zł oraz sierpniu  
o 10 000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki.  
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 12/70). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 853, 
rozdziale 853 95 o kwotę 50 529,00 zł w związku z realizacją projektu 
„JUNIOR” program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” (przygotowanie projektu uchwały Rad y Powiatu) 
oraz Dyrektorowi jednostki.  
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2012 r. – wydziału „ZK” (druk nr 13/7 0). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 
75421-Zarządzenie kryzysowe. Zmniejsza się o 12 500,00 zł plan 
wydatków bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 6050-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na 
zamontowanie anteny do łączności radiowej z Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego i z gminami Powiatu Gryfińskiego. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK” i „FK”. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 14/70). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 232/2012 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia 

umowy na wykonanie dokumentacji technicznych, przedmiarów 
robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich dla 
potrzeb robót drogowych w obrębie ulic Żółkiewskiego i Dworcowej 
w Chojnie (druk nr 15/70). 

 
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 umowy Nr 8/ZD/2011  
z Zakładem Usług Technicznych „Komplet Inwest” Tomasz Granops 
ze Szczecina na wykonanie dokumentacji technicznych, przedmiarów 
robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich dla 
potrzeb robót drogowych w obrębie ulic Żółkiewskiego i Dworcowej  
w Chojnie, za kwotę 18 450,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

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. „Przebudowa ulic 
powiatowych – Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” 
(druk nr 16/70). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa ulic powiatowych – Żółkiewskiego i Dworcowej  
w Chojnie”.  

 
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. „Przebudowa ulic powiatowych – Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 233/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic 
powiatowych – Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie”.  Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.07.2012.MI 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności, kosztorysów 
na roboty dodatkowe oraz udzielenia zamówienia w trybie z wolnej 
ręki na „Roboty dodatkowe - przebudowa pomieszczeń w budynku 
po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy” (druk nr 17/70). 

 
O godz. 930 Zarząd Powiatu wraz z Naczelnikiem Wydziału Remontów Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Agnieszką Madejak-Saków  udali  się do remontowanego 
budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,  
przy ul. Armii Krajowej 8. Obrady zostały  wznowione o godz. 1110 . 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym zatwierdzenia 
protokołu konieczności, kosztorysów na roboty dodatkowe oraz 
udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na „Roboty dodatkowe - 
przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”, Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” oraz Prezesa Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. do dokonania analizy sposobu 
wykonania posadzek w budynku przy ul. Armii Krajowej 8  
w Gryfinie, pod kątem zachowania parametrów dla obiektów 
użyteczności publicznej.   
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zlecenia wykonania projektu zieleni na terenie 
wokół budynku przy Armii Krajowej 8  w Gryfinie (dr uk nr 18/70). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie postanowił 
nie dokonywać wyboru oferty na wykonanie projektu zieleni na terenie 
wokół budynku przy ul. Armii Krajowej 8  w Gryfinie  i zobowiązał 
Naczelnika Wydziału „RI” do zebrania oferty, od dotychczasowego 
wykonawcy tj. firmy „GEKO” z Pyrzyc, w ramach ewentualnych 
robót zamiennych. Zarząd postanowił, iż decyzję w tym zakresie 
podejmie po zapoznaniu się z ofertą j/w. Wykonanie zadania powierza 
się Wydziałowi „RI”. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zlecenia wykonania robót budowlanych 
polegających na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych 
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przy wejściu głównym do budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 19/70). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie MABUD Maciej Baczkowski Usługi Ogólnobudowlane  
i Wykończeniowe z Lisiego Pola wykonania robót budowlanych 
polegających na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy 
wejściu głównym do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Chojnie za kwotę 9 651,54 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

 
20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się:  
- z pozytywnymi opiniami wydanymi przez Kuratora Oświaty w Szczecinie  
w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład ZSP Nr 1 w Chojnie 
i ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
- z pismem z Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 5 marca 2012 r. będącym 
odpowiedzią na pismo Starosty Gryfińskiego oraz uchwałę Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyszłości Elektrowni Dolna Odra. 
- z pismem Prezesa Zarządu PGE będącym odpowiedzią na pismo Starosty 
Gryfińskiego oraz uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyszłości 
Elektrowni Dolna Odra. 
- z Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego  
2012 r. w sprawie stanowiska w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. 
- z wnioskiem w sprawie zmiany w składach osobowych komisji rady i zwrócił  
się z prośbą o dołączenie do wniosku dokumentów wynikających z zapisów § 7 pkt 
4 i 6 Regulaminu Klubu Radnych PO. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 70/IV/2012. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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