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Protokół nr 91/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 09 sierpnia 2012 r. w godz. od 800 do 950 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 Gryfiński 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu  
oraz zaproszeni  goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono  
zmian (porządek obrad - zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 90/IV/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu – Roman 
Rataj. 
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie – uzgodnienie 
zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Park 
Miejski (druk nr 1/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Architektury 
i Budownictwa – Marta Szamburska.  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnień zmiany projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino 
w obrębie 3 miasta Gryfino – Park Miejski oraz wprowadził zmiany. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnień zmiany projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Park 
Miejski wraz ze zmianami?  
 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 303/2012 w sprawie uzgodnień 
zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Park Miejski, 
postanawiając nie uzgodnić przedmiotowego planu. Jednocześnie 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „AB” wraz z Kancelarią 
Prawną do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu  
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do wezwania Rady Miejskiej w Gryfinie do uchylenia dotychczas 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalonego bez zachowania procedury, czyli z pominięciem zarządcy 
drogi, co do wydania opinii. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „AB”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury  
i Budownictwa – Marta Szamburska.  

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu 
stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu 
wymienionego w protokole 4/2012 Komisji ds. zakwalifikowania  
do zniszczenia pojazdów stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
z dnia 30 lipca 2012 r., w sposób proponowany przez Komisję. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy 
użyczenia na teren wokół budynku 64e na potrzeby planowanego 
przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk  
nr 3/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu  
do umowy użyczenia zawartej w dniu 01.11.2010 r. na lokal użytkowy 
składający się z pawilonu oznaczonego nr 64 e w Nowym Czarnowie,  
w którym zwiększa się przedmiot użyczenia o dodatkową powierzchnię 
działki, zabezpieczającą ciąg komunikacyjny dla mieszkańców-
uczniów, w związku z planowanym przeniesieniem Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 
 

4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Zespołem Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwrotu kosztów 
związanych z bieżącym utrzymaniem pawilonu usług 
rehabilitacyjno-terapeutycznych (druk nr 4/91). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia z Zespołem Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie 
zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem pawilonu usług 
rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz ze zmianą. W paragrafie 6 ust. 1  
pkt. 2 po „ponoszenia opłat z tytułu konserwacji i przeglądów” dodaje się 
treść „proporcjonalnie do powierzchni lub ilości urządzeń”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz. 
 

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
wniosku Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, 
Kultury i Sportu w Baniach w/s nieodpłatnego użyczenia 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 688, położonej  
w obrębie Banie 2, gmina Banie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 5/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
Po omówieniu wniosku Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora 
Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 
w/s nieodpłatnego użyczenia nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 688, położonej w obrębie Banie 2, gmina Banie, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego w dniach 22-28 sierpnia 2012 r., 
Zarząd jednogłośnie postanowił odpłatnie w wysokości 750 zł brutto 
wydzierżawić w/w nieruchomość.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s użyczenia trzech pomieszczeń biurowych znajdujących się  
na I piętrze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie 
(druk nr 6/91). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości 
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie w/s użyczenia trzech pomieszczeń biurowych 
znajdujących się na I piętrze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9  
w Gryfinie, Zarząd postanowił wystąpić do Agencji Nieruchomości 
Rolnych z wnioskiem o rezygnację z w/w nieużytkowanych  
przez Agencję pomieszczeń biurowych i przeznaczyć je do użyczenia  
na rzecz PUP w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
wniosku PHU MAXIMUS Joanna Przygoda w/s dzierżawy części 
gruntu o pow. 6 m2, oznaczonego nr działki 272, położonego  
w obrębie ewidencyjnym 3, m. Chojna na okres do 3 lat (druk  
nr 7/91). 

 
Po omówieniu wniosku Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku PHU 
MAXIMUS Joanna Przygoda w/s dzierżawy części gruntu o pow.  
6 m2, oznaczonego nr działki 272, położonego w obrębie ewidencyjnym 
3, m. Chojna na okres do 3 lat, Zarząd postanowił przenieść wniosek 
do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie. 
 

8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
wniosku najemcy w sprawie rozwiązania umowy najmu 
pomieszczenia biurowego nr 3.2. w budynku przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie (druk nr 8/91). 

 
Po omówieniu wniosku Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku najemcy  
w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego nr 3.2. 
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, Zarząd nie wyraził 
zgody na rozwiązanie umowy najmu nr 18/GN/11 na podstawie 
porozumienia stron. Przedmiotowa umowa zawarta została na czas 
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określony i obowiązuje do 31.07.2014 r. Rozwiązanie umowy przed 
okresem na jaki została zawarta spowoduje dla Powiatu Gryfińskiego 
utratę dochodów z tytułu czynszu najmu, co byłoby nieracjonalne  
w gospodarowaniu mieniem. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
9. Wniosek Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody  

na podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie określenia 
zakresu działań zmierzających do rozwiązania niesprawności 
kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych  
w pasie drogowym ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach (druk  
nr 9/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kontroler techniczny z Wydziału 
Zarządzanie Drogami - Piotr Brzęczek. 
 
Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 
postanowił wyrazić zgodę na podpisanie trójstronnego porozumienia 
pomiędzy Gminą Mieszkowice, Zakładem Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Mieszkowicach a Powiatem Gryfińskim w sprawie 
określenia zakresu działań zmierzających do rozwiązania 
niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, 
zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kontroler techniczny z Wydziału 
Zarządzanie Drogami - Piotr Brzęczek. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysu na roboty 
uzupełniające i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki  
pn. „Modernizacja II piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 
w Gryfinie – wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych 
- roboty uzupełniające” dotychczasowemu Wykonawcy - FBR 
BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow z Gryfina oraz przesunięcie 
terminu wykonania zamówienia podstawowego (druk nr 10/91). 

 
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 udzielenie 
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zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn. „Modernizacja  
II piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz  
z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych - roboty 
uzupełniające” polegające na wymianie instalacji c.o wraz  
z grzejnikami na II i III piętrze internatu, dla Wykonawcy – firmy 
FBR BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow z Żabnicy, na szacunkową 
wartość tego zamówienia w wysokości 57 650,58 zł brutto, która 
zostanie zweryfikowana przez inspektora nadzoru w oparciu  
o dostarczony projekt wykonawczy i zatwierdzona przez Zarząd 
Powiatu przed rozpoczęciem robót.  
Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do przygotowania opinii, w jaki 
sposób będzie następował rozkład temperatur po zastosowaniu 
zaproponowanej przez Wykonawcę wymiany instalacji c.o.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „OŚ”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.18.2012.SD 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych- Agnieszka Madejak-Saków. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie przyznania 
dotacji celowej dla poszkodowanych w czasie powodzi w Gminie 
Olszyna, Powiat Lubański  (druk nr 11/91). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy w sprawie 
przyznania dotacji celowej dla poszkodowanych w czasie powodzi  
w Gminie Olszyna, Powiat Lubański wraz ze zmianą. Jednocześnie 
zobowiązał Naczelnika „ZK” i Wydział „FK” do przygotowania 
projektów uchwał Rady Powiatu w/w sprawie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK” i „FK”. 
 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 12/91). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok i wprowadził zmiany.  
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej 
do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok wraz ze zmianami?  

 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok i skierował projekt  
pod obrady Rady Powiatu na najbliższą sesję.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

13. 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 13/91). 

 
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 304/2012 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”. 
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14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie, z przeprowadzonej w dniu 18 lipca 2012 r. w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, kontroli realizacji zadań 
przez PCPR w Gryfinie w zakresie opieki nad rodziną. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 91/IV/2012. 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________   
 
 

 

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 …………………………….. 


