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Protokół nr 88/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 lipca 2012 r. w godz. od 810 do 930  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 Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia propozycji wyboru Wykonawcy  w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 1a/88). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu przy inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego  
z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”  
(druk nr 1/88). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd  jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Biuro Projektów  
i Nadzoru Budowlanego Mirosław Strugarek z Gryfina na pełnienie 
funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji pn. „Budowa 
boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1  
w Chojnie” za kwotę 36 777,00 zł brutto.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia propozycji wyboru 
Wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 1a/88). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 
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przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa energii 
elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie 
wybór Wykonawcy: 

a) w I części postępowania (dot. energii elektrycznej na potrzeby 
jednostek organizacyjnych powiatu, prognozowane sumaryczne 
zużycie w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.) ofertę firmy 
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią 
Elektryczną, z kwotą 281 808,39 zł brutto, 

b) w II części postępowania (dot. energii elektrycznej na potrzeby 
jednostek organizacyjnych powiatu, prognozowane sumaryczne 
zużycie w okresie od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r.) ofertę firmy 
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią 
Elektryczną, z kwotą 291 675,48 zł brutto, 

c) w III części postępowania (dot. energii elektrycznej na potrzeby 
jednostek organizacyjnych powiatu, prognozowane sumaryczne 
zużycie w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2013 r.) ofertę firmy 
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią 
Elektryczną, z kwotą 123 299,01 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.272.13.2012.SD 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przedstawienia 

informacji w zakresie realizacji uchwał Rady Powiatu z dnia  
16 lutego 2012 r. (dot. programu rozwoju pieczy zastępczej, 
umarzania opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych  
i rodzinach zastępczych) (druk nr 2/88). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd zapoznał się z informacją o skutkach finansowych 
realizacji uchwał Rady Powiatu z dnia 16 lutego 2012 r.  
(dot. m.in. programu rozwoju pieczy zastępczej, umarzania opłat za 
pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych)  
i przyjął ją bez uwag. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenie wyboru Wykonawcy na wykonanie odwodnienia 
drogi powiatowej Nr 1363 Z – ul. Nadodrzańska w Widuchowej 
(druk nr 3/88). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Umowy nr 21/ZD/2012 z firmą Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe  Krzysztof Michałowski z Mieszkowic na wykonanie 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1363 Z – ul. Nadodrzańska  
w Widuchowej za kwotę 59 751,51 zł brutto. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „OŚ”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenie wyboru Wykonawcy na opracowanie wtórnika 
mapy do celów projektowych i wykonawczych, dla planowanej do 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie (druk  
nr 4/88). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Umowy Nr 20/ZD/2012 z Radosławem Kaźmierczak 
prowadzącym działalność gospodarczą pn. GEOMODUS – Usługi 
Geodezyjne z Golczewa na opracowanie wtórnika mapy do celów 
projektowych i wykonawczych, dla planowanej do przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie za kwotę 39 852,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez remont chodnika oraz zjazdów położonych  
w ciągu drogi powiatowej nr 1437Z ulica Szczecińska  
w miejscowości Stare Czarnowo” (druk nr 5/88). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez 
remont chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej 
nr 1437Z ulica Szczecińska w miejscowości Stare Czarnowo”, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  
tj. firmy WOBUD Krzysztof Woźniak z Pyrzyc z oferowaną ceną  
w wysokości 387 770,41 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.15.2012.MI 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice na odcinku 
Żelechowo  – Grzybno o łącznej długości 2.288,34 m” (druk  
nr 6/88). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek  Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami w sprawie rozstrzygnięcia postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-
Zdrój – Warnice na odcinku Żelechowo  – Grzybno o łącznej długości 
2.288,34 m” rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na przebudowę drogi 
wewnętrznej do Urzędu Pracy w Chojnie, dla której wykonano 
zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (druk  
nr 7/88). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Umowy Nr 19/ZD/2012 z firmą MUSING Sp. z o.o.  
ze Szczecina na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej do 
Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Dworcowej w Chojnie, za kwotę 
60 883,77 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Cedynia dla terenu położonego w obrębie Osinów Dolny 
(druk nr 8/88). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz 
Podinspektor Wydziału Architektury i Budownictwa -  Paweł Frąckowiak.  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia 
dla terenu położonego w obrębie Osinów Dolny. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cedynia dla terenu położonego w obrębie Osinów Dolny w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 291/2012 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cedynia dla terenu położonego w obrębie 
Osinów Dolny. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„AB”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Podinspektor Wydziału  
Architektury i Budownictwa -  Paweł Frąckowiak. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku 
Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Dom z Sercem  
dot. wyrażenia zgody na wymianę przyłącza energetycznego oraz 
pokrycie kosztów z tym związanych (druk nr 9/88). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku 
Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Dom z Sercem, Zarząd 
jednogłośnie postanowił: 

- wyrazić zgodę na wymianę przyłącza energetycznego, w skład 
którego wchodzi wymiana szafki pomiarowej, wymiana kabla 
zasilającego wymiana rozdzielni głównej wewnętrznej, 

- nie wyrazić zgody na sfinansowanie wymiany przyłącza 
energetycznego.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku dzierżawcy  
o nienaliczanie podwójnej opłaty czynszu z tytułu bezumownego 
korzystania z pomieszczenia użytkowego nr 3.17. w budynku przy 
ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 10/88). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku dzierżawcy, 
Zarząd jednogłośnie postanowił: 

- wyrazić zgodę na nienaliczanie opłaty czynszu z tytułu 
bezumownego korzystania z pomieszczenia użytkowego nr 3.17.  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie od dnia 01.06.2012 r.  
do 06.07.2012 r., 

- obciążyć kosztami mediów za okres od 01.06.2012 r. do  
06.07.2012 r. tj. do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
wydania lokalu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie 
(druk nr 11/88). 

 
Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.  

 
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, położonej przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 292/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej do IV rokowań na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/88). 

 
Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej do IV rokowań na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 688, położonej  
na terenie gminy Banie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do IV rokowań na sprzedaż nieruchomości 
oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 293/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej do IV rokowań na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr działki 688, położonej na terenie gminy 
Banie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. 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 (druk nr 13/88). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
12.07.2012 r. 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 sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. 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 – 3 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 291/2012 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. 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. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- brak  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 88/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 …………………………….. 


