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Protokół nr 80/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 maja 2012 r. w godz. od 800 do 1230  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: 
- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s wyrażenia zgody na kontynuację umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na wywóz nieczystości stałych (druk nr 
8a/80). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zlecenia wykonania aktualizacji audytu energetycznego budynku 
internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 11a/80). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 79/IV/2012 z dnia 17 maja 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Burmistrza Mieszkowic o dofinansowanie 
zakupu dresów dla reprezentantów gminy biorących udział  
w międzynarodowym turnieju piłki no żnej (druk nr 1/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza 
Mieszkowic jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie w kwocie 
800,00 zł zakupu dresów dla reprezentantów gminy biorących udział  
w międzynarodowym turnieju piłki no żnej TriM Hattrick dla Europy 
2012, który odbędzie się w Lublinie i Lwowie. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”(druk nr 2/80). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 260/2012 w sprawie 

powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 3/80). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy 

organizacji na rok szkolny 2012/2013 szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński do którego wprowadzono 
poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 261/2012 w sprawie 

zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. rozpatrzenia wniosku Nadleśnictwa Gryfino  
w/s dofinansowania projektu pn. „Biologiczna metoda ograniczania 



 3

szkód w uprawach leśnych poprzez wykorzystanie interakcji – ptaki 
szponiaste – gryzonie” w związku z przyjęciem wstępnej deklaracji 
o udziale powiatu w w/w/ projekcie (druk nr 4/80). 

 
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 pozytywnie rozpatrzył wniosek Nadleśnictwa 
Gryfino jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie w kwocie 
8 000,00 zł realizacji projektu pn. „Biologiczna metoda ograniczania 
szkód w uprawach leśnych poprzez wykorzystanie interakcji – ptaki 
szponiaste – gryzonie” i podpisał porozumienie w tym zakresie. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

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

 

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 zakup 
środków czystości i przedmiotów do sprzątania (druk nr 5/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na zawarcie umowy, do której zostały wprowadzone 
poprawki, 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 euro na zakup środków 
czystości i przedmiotów do sprzątania. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Dyrektorowi jednostki. 

 
6. 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 świadczenie 
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usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy, tj. badań 
wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników jednostki 
(druk nr 6/80). 

 
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 euro na świadczenie usług medycznych w zakresie Medycyny 
Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla 
pracowników Domu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Dyrektorowi jednostki. 
 
7. 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 serwis  
4 urządzeń wentylacyjnych VTS znajdujących się na obiektach 
jednostki (druk nr 7/80). 

 
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 euro na serwis 4 urządzeń wentylacyjnych VTS 
znajdujących się na obiektach DPS. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 
8. 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 zakup paliwa 
dla kosiarek spalinowych oraz samochodu użytkowanego przez 
jednostkę (druk nr 8/80). 
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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 euro na zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz 
samochodu użytkowanego przez jednostkę. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie. 
 
9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na kontynuację umowy zawartej  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na 
wywóz nieczystości stałych (druk nr 8a/80). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na kontynuację umowy nr 80/90 zawartej w dniu  
12 marca 1990 r. na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na wywóz nieczystości stałych, na 
warunkach dotychczas obowiązujących. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 

 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania regulacji pionowej 
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w ulicach powiatowych 
w Gryfinie (druk nr 9/80).  

 
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 zlecenie firmie Remont i Oznakowanie 
Dróg REOZD Sp. z o.o. z Pyrzyc wykonania regulacji pionowej  
30 studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w ulicach powiatowych  
w Gryfinie (Pomorskiej, Armii Krajowej i 9 Maja) wr az  
z odtworzeniem nawierzchni masą bitumiczną na gorąc  
i uszczelnieniem połączeń do kwoty  14 760,00 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r. 
(druk nr 14/80). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie 
o 25 169,83 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza                         
o 2 399,40 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagród jubileuszowych oraz zasiłków na zagospodarowanie dla 
pracowników jednostki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2012 r. (druk nr 15/80). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięcia kwoty 69 873,60 pomiędzy działami w obrębie planu 
finansowego jednostki na 2012 r., w celu dostosowania wydatków do 
rzeczywistych potrzeb tj. wprowadzeniu wkładu własnego w wysokości 
10% na realizacje projektu POKL „Minimalizacja wykl uczenia 
społecznego w powiecie gryfińskim”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 16/80). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmiany w planie dochodów powiatu gryfińskiego o kwotę 1 250,75 zł 
oraz zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie o kwotę 482,16 i Starostwa Powiatowego o kwotę 768,59  
w związku z realizacją projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia 
społecznego w powiecie gryfińskim”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 



 7

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 17/80). 
 
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 262/2012 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 Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i zlecenia  
wg cennika „Wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji” (druk  
nr 10/80). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym zlecenia „Wykonania 
inspekcji telewizyjnej kanalizacji” na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie zobowiązał 
Naczelnika do jego uzupełnienia i przedstawienia na kolejnym 
posiedzeniu.  
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s upoważnienia organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach IV 
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konkursu programu priorytetowego „Zarz ądzanie energią  
w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 11/80). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach IV 
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 IV konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 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 IV konkursu programu priorytetowego „Zarz ądzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej”.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania aktualizacji 
audytu energetycznego budynku internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 11a/80). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie PUH Energokonsult z Koszalina wykonania 
aktualizacji audytu energetycznego budynku internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za kwotę 1 400,00 zł brutto. 
Środki finansowe  będą pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „RI”. 
 
18. 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 fabrycznie 
nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych”  
w podziale na 3 części (druk nr 12/80). 
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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 fabrycznie nowych 
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych” w podziale na 3 
części jednogłośnie wybierając: 

-  w części I zamówienia (samochód dla Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie) ofertę Wykonawcy Dom Samochodowy 
GERMAZ Sp. z o.o. z Wrocławia z oferowaną ceną w wysokości  
116 979,00 zł brutto 
- w części II zamówienia (samochód dla Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie) ofertę Wykonawcy Wawrosz  
Sp. J. z Bielsko-Białej z oferowaną ceną w wysokości 101 700,00 zł 
brutto 
- w części III zamówienia (samochód dla Domu Dziecka w Trzcińsku - 
Zdrój) ofert ę Wykonawcy Wawrosz Sp. J. z Bielsko-Białej  
z oferowaną ceną w wysokości 96 100,00 zł brutto 

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.272.8.2012.SD 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania robót remontowych 
ogólnobudowlanych w budynku Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (druk nr 13/80). 

 
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 remontowych 
ogólnobudowlanych w budynku Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie za kwotę 11 187,72 zł brutto. 
Brakuj ące środki w kwocie 5 300,00 zł będą pochodziły z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i „RI”. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 
kosztorysów na roboty zaniechane oraz dodatkowe. Udzielenie 
zamówienia w trybie z wolnej ręki pn.: „Przebudowa pomieszczeń 
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy–zagospodarowanie terenu” (druk nr13a/80). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
konieczności oraz kosztorysy na roboty zaniechane oraz dodatkowe dla 
inwestycji  pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 
zagospodarowanie terenu”. Powyższe roboty podzielono na 3 etapy: 

- etap I - roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu  
i odwodnieniem, 
- etap II - pielęgnacja zieleni wraz z nasadzeniami, 
- etap III - mała architektura. 

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki 
w zakresie realizacji etapu I w/w robót dotychczasowemu Wykonawcy 
tj. firmie F.H.U. GEKO z Pyrzyc za kwotę 110 461,43 zł brutto, 
jednocześnie zmniejszając wartość umowy podstawowej o kwotę 
43 456,13 zł brutto.  Roboty w zakresie realizacji etapu II i III wykona 
użytkownik na podstawie przekazanego projektu zagospodarowania 
terenu – zieleni przy Armii Krajowej 8 w Gryfinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków, Zastępca Naczelnika 

– Andrzej Krzemiński. 

 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z: 

 -  sprawozdaniem Geodety Powiatowego z prac zespołu do przygotowania 
wniosków na dofinansowanie z WFOŚ i GW. 
 - pismem Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. realizacji projektu pt. „Europejska 
jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa”. 

  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 80/IV/2012. 
 
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 …………………………….. 


