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Protokół nr 98/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 27 września 2012 r. w godz. od 800 do 1535  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 Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne  w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo dla ucznia kl. II gimnazjum (druk nr 6a/98). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s przesunięcia środków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2012 (druk nr 14a/98). 

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 97/IV/2012 z dnia 20 września 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dotyczący wniosku komitetu organizacyjnego 
ogólnopolskiego XI Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej  w sprawie wsparcia 
finansowego oraz objęcia honorowym patronatem w/w Festiwalu 
(druk nr 1/98). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, dot. wniosku komitetu organizacyjnego 
ogólnopolskiego XI Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE  
w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie 
finansowe w wysokości 1 200,00 zł oraz objęcie honorowym 
patronatem w/w Festiwalu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Gryfi ńskiego Domu Kultury 
o dofinansowanie II edycji projektu muzycznego „Brzmienie 
Ósemki” (druk nr 2/98). 
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W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfi ńskiego Domu Kultury, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie II edycji 
projektu muzycznego „Brzmienie Ósemki” w wysokości 700,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyj ęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 
Organizatora Rozwoju Edukacji (druk nr 3/98). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności 
Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji za okres od 2 czerwca 
2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. i przyjął je bez uwag. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie 

pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 4/98). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenie 

pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 326/2012 w sprawie 
udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosków: 
- Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
o uzgodnienie zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów, 
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- Dyrektora Zespołu Szkół  Specjalnych w Gryfinie  
o uzgodnienie zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów oraz dofinansowanie zajęć wf w CW Laguna (druk  
nr 5/98). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie zatwierdził proponowane zajęcia 
wychowania fizycznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  
Specjalnych w Gryfinie oraz wyraził zgodę dla Dyrektora  
na finansowanie opłat za wejście uczniów na basen w ramach planu 
finansowego jednostki. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zarząd zatwierdził 
proponowane zajęcia wychowania fizycznego, zwracając uwagę,  
że poprawną nazwą dyscypliny jest koszykówka a nie piłka koszykowa 
oraz zaznaczył, iż jego zdaniem w proponowanych zajęciach 
wychowania fizycznego brakuje podstawowych zajęć 
ogólnorozwojowych (gimnastyka lekkoatletyczna).  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zatwierdzenia stawki godzinowej wynagrodzenia 
rehabilitanta (druk nr 6/98).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, jednogłośnie zatwierdzając 
stawkę godzinową wynagrodzenia rehabilitanta, zgodnie z wnioskiem.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 
indywidualne  w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla ucznia kl. II 
gimnazjum (druk nr 6a/98). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 148/11/12  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na 
nauczanie indywidualne ucznia kl. II gimnazjum  w wymiarze  
10 godzin tygodniowo od dnia 01.10.2012 r. do końca roku szkolnego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 
dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego dla 
spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie 
urządzeń wodnych (druk nr 7/98). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek  Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  w sprawie 
przyznania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 
Gryfi ńskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie 
urządzeń wodnych rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu, po jego 
uzupełnieniu o przedmiar robót, które zostaną wykonane w ramach  
przyznanej dotacji. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „O Ś”. 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/98). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, po zapoznaniu się z protokołami Nr 5/2012 i Nr 6/2012  
z dnia 21 września 2012 r. komisji ds. dokonania oceny przydatności 
pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń 
sądowych o przepadku pojazdów oraz opiniami technicznymi 
wydanymi przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidacj ę pojazdów: WOLKSVAGEN - JETTA o nr rej. ZS 95879, 
CHEVROLET BLAZER o nr rej. B-DX 625, poprzez ich odpłatne 
przekazanie do demontażu na stację demontażu pojazdów. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego” 
(druk nr 9/98). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn.  „Termomodernizacja obiektów Powiatu 
Gryfi ńskiego” (dot. budynku internatu przy ZSP Nr 1 w Chojnie – 
docieplenie stropodachu oraz  budynku internatu przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie, stołówka wraz z łącznikiem budynku, docieplenie 
stropodachu. 
 
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. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 327/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
obiektów Powiatu Gryfińskiego”. 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.272.24.2012.AM 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
w zakresie docieplenia stropodachu” (druk nr 10/98). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zatwierdzenia wyboru 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
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prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  
w zakresie docieplenia stropodachu”, Zarząd jednogłośnie postanowił,  
iż przedmiotowy wniosek rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu, po jego 
uzupełnieniu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania robót  polegających na 
wykonaniu wentylacji mechanicznej, montażu pompy oraz 
oświetlenia w przyziemiu budynku internatu SOSW w Chojnie 
(druk nr 11/98). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski i S-ka ze 
Szczecina wykonania robót  polegających na wykonaniu wentylacji 
mechanicznej, montażu pompy oraz oświetlenia w przyziemiu 
budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie za kwotę 27 290,89 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów zamiennych robót 
budowlanych wykonywanych w ramach umowy Nr 15/RI/12 
zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r.  pn. „Modernizacja II pi ętra  
w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz z wymianą 
instalacji sanitarnych, elektrycznych -  I etap” (druk nr 12/98). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził kosztorysy 
robót zamiennych budowlanych wykonywanych w ramach umowy  
Nr 15/RI/12 zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r.  pn. „Modernizacja II 
piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz  
z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych -  I etap”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia propozycji wyboru Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Ubezpieczenie  majątku, odpowiedzialności cywilnej  
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i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego” z podziałem 
na dwie części zamówienia (druk nr 13/98). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Pan Tomasz Bąk - broker 
ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie 

oraz  Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie  majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfi ńskiego” z podziałem na dwie części zamówienia, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy: 

a) na I część zamówienia obejmującą ubezpieczenie mienia  
i odpowiedzialności cywilnej ofertę firmy UNIQA TU S.A. 
Przedstawicielstwo w Siedlcach  z oferowaną ceną w wysokości 
240 420,00 zł brutto/ 2 lata,  

b) na II część zamówienia obejmującą ubezpieczenie 
komunikacyjne ofertę firmy UNIQA TU S.A. Przedstawicielstwo 
w Siedlcach  z oferowaną ceną w wysokości 86 238,00 zł brutto 
/ 2 lata. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI” i „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Pan Tomasz Bąk - broker 

ubezpieczeniowy, Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie 
oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek  

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.23.2012.SD 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 14/98).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
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wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn.  „Dostawa materiałów biurowych dla 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 
 
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. „Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 328/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów 
biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 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.272.26.2012.SD 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s przesunięcia środków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na rok 2012 (druk nr 14a/98). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu wydatków  
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup mikrobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Nowe 
Czarnowo”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI” i „FK”. 
 

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

Wydziału – Andrzej Krzemiński. 

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania Porozumień:  
- z Gminą Chojna w sprawie wspólnego wykonania zadania  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach 
Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie”, 
- z Gminą Mieszkowice w sprawie wspólnego wykonania zadania  
pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice” (druk nr 15/98). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie porozumienia z Gminą Chojna w sprawie wspólnego 
wykonania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie”. Jednocześnie Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą 
Mieszkowice w sprawie wspólnego wykonania zadania  
pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice”. Na powyższe zadania powiat planuje złożyć 
wnioski do Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych Etap 
II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art.39 - 
przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni 
wyznaczonych odcinków dróg powiatowych Nr 1356Z i Nr 1381Z, 
na terenie Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 16/98). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni wyznaczonych odcinków dróg 
powiatowych Nr 1356Z i Nr 1381Z, na terenie Powiatu Gryfi ńskiego”, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. firmy S.A. PRD POL-DRÓG z Nowogardu  
z oferowaną ceną w wysokości 467 439,48 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.272.24.2012.MI 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1432Z Lubiechów Górny – Orzechów  
w miejscowości Lubiechów Górny (druk nr 17/98). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Warsztatowe 
Tadeusz Łyczakowski z Dolska wykonania poprawy systemu 
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odwodnienia drogi powiatowej Nr 1432Z Lubiechów Górny – 
Orzechów w miejscowości Lubiechów Górny za kwotę 10 975,07 zł 
brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. –
Wydziału „ZD” (druk nr 18/98).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków między zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się  
o 32 000,00 zł plan wydatków na zadanie „ Przebudowa utwardzenia 
istniejącego terenu przy budynku Starostwa Powiatowego na  
ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie” i o 23 000,00 zł plan wydatków na 
zadanie „Inwestycje na drogach powiatowych”, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków o 40 000,00 zł na zadanie „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie” i o 15 000,00 zł na zadanie 
„Przebudowa drogi Widuchowa PKP-Bolkowice”. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2012 r. (druk nr 19/98). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie  z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na realizację projektu „Rozmawiaj, tańcz, 
myśl-realizuj się” w ramach programu „Młodzie ż w działaniu”  
o 9 031,56 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. –Wydziału „OŚ” (druk  
nr 20/98). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych 
środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się 
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plan wydatków inwestycyjnych w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza na zadanie „Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej                      
i instalacji deszczowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Chojnie” o 20 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na zakup usług remontowych. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „O Ś”. 
 
23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół  Specjalnych w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na  
2012 r.(druk nr 21/98). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy 
celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki                   
o 44 341,92 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi 
jednostki. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

w/s wyrażenia zgody na prefinansowanie zadania „Sporządzenie 
Projektu Modernizacji wybranych obr ębów’, finansowanych przez 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (druk nr 22/98). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, 

zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków  
w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71013-Prace geodezyjne                            
i kartograficzne (nieinwestycyjne) o 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na 
prefinansowanie zadania „Sporządzenie projektu modernizacji 
wybranych obrębów finansowanych przez Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii”. Nadzór nad realizacj ą zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” i „GP”. 
 
25. 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 23/98). 

 
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. 
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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 329/2012 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”.  
 
O godz. 1050 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1525 . 
 
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 24/98). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 330/2012 w sprawie 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”.  
 
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok (druk nr 25/98). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 331/2012 w sprawie zmiany 
uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”.  
 
28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 98/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 …………………………….. 


