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Protokół nr 103/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 8 listopada 2012 r. w godz. od 800 do 1050  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. Protokół Nr 102/IV/2012 z dnia 25 października 2012 r. został przyjęty 

jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia 

protokołów z kontroli przeprowadzonych w: 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, 
- Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 
- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do Dyrektorów 
kontrolowanych jednostek (druk nr 1/103). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli,  

Zarząd jednogłośnie przyjął: 
- protokół z dnia 01.06.2012 r. z kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej  
(okres objęty kontrolą: lata 2011-2012) oraz skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki, 

- protokół z dnia 07.05.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie w zakresie 
oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej (okres objęty kontrolą: 
lata 2011-2012) oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki, 

- protokół z dnia 05.06.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej  
(okres objęty kontrolą: lata 2011-2012) oraz skierował wystąpienie 
pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki, 
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- protokół z dnia 30.04.2012 r. z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w zakresie oceny wdrożenia systemu kontroli zarządczej (okres objęty 
kontrolą: lata 2011-2012)  oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście 
ds. Kontroli. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista  

ds. Kontroli  – Edyta Szturo. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach” i „Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” (druk nr 2/103). 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu – Jan Podleśny 

oraz  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
– Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego  
z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach” i „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”  
i „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”  w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 348/2012 w sprawie 
zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” i „Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. 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. 
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3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013” (druk nr 3/103). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Po zapoznaniu się z uwagami złożonymi przez Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe O/Powiatowy w Gryfinie do „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2013”, Zarząd jednogłośnie uwzględnił w w/w Programie uwagi  
dot. priorytetowych zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” wraz z 
poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna  
o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć 
rewalidacyjnych dla dziecka ze Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (druk nr 4/103). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie porozumienia z Gminą Chojna o współpracy w zakresie 
oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dziecka  
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 
Gmina przekaże na ten cel środki finansowe w postaci dotacji celowej 
w wysokości 1 747,10 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I ZSZ (druk nr 5/103). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz orzeczeniem Nr 14/12/13  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie na nauczanie indywidualne ucznia kl. I ZSZ  w wymiarze  
12 godzin tygodniowo od dnia 12.11.2012 r. do 31.12.2012 r. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty na realizację zadania 
publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
(druk nr 6/103). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, po rozpatrzeniu oferty organizacji pozarządowej  
tj. WOPR Województwa Zachodniopomorskiego - Oddział Powiatowy 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie realizacji zadania publicznego 
z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez 
dofinansowanie w kwocie  9 772,00 zł realizacji projektu pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa poprzez działania 
profilaktyczne, doposażenie grupy interwencyjnej w sprzęt 
ratownictwa wodnego w powiecie gryfińskim”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012 (druk nr 7/103). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012 i zobowiązał 
Wydział „EK” do jego uzupełnienia o liczbę nauczycieli, uczniów oraz 
wysokość subwencji oświatowej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego  
w roku szkolnym 2011/2012 wraz z poprawką? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012. 
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.   

 
8. 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. „Budowa boiska 
sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie” 
(druk nr 8/103). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd wyraził zgodę na zatwierdzenie 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa 
boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie”  
jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy Zakład Usług 
Budowlanych – Janusz Nazimek z Chojny z oferowaną ceną  
w wysokości 1 100 324,68 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 
„Dostawę wraz z montażem zapleczy kuchennych” do pomieszczeń 
internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 9/103). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy tj. firmy ALL IN GROUP Emilia Ukraińska ze Szczecina 
na „Dostawę wraz z montażem zapleczy kuchennych” do pomieszczeń 
internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  
z oferowaną ceną w wysokości 22 000,00 zł brutto i podpisał umowę  
w tym zakresie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „RI” i „OR”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.26.2012.SD 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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 na „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego” (druk nr 10/103). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”. 
 
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 na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 349/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego 
lekkiego”. 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. 272.27.2012.SD 
 
11. Wniosek Zastępcy 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 na „Dostarczanie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (druk 
nr 11/103). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
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postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 
 
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 na „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 350/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 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. 272.28.2012.SD 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku najemcy 
lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie 
w sprawie umieszczenia reklamy dotyczącej prowadzonej 
działalności gospodarczej – działalność ubezpieczeniowa z usługami 
finansowymi – punkt kasowy  (druk nr 13/103). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący 
wniosku najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 
16d w Gryfinie w sprawie umieszczenia reklamy dotyczącej 
prowadzonej działalności gospodarczej – działalność ubezpieczeniowa 
z usługami finansowymi – punkt kasowy, rozpatrzy na kolejnym 
posiedzeniu po jego uzupełnieniu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła 
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w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na budowę zewnętrznych 
instalacji kanalizacji sanitarnej i gazowej na terenie nieruchomości 
położonej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie (druk nr 14/103). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę na dysponowanie 
nieruchomością oznaczoną numerem działki 66/1, położoną w obrębie 
ewidencyjnym 3 miasta Gryfino przy ul. Szczecińskiej 33, na cele 
budowlane w zakresie budowy zewnętrznych instalacji kanalizacji 
sanitarnej i gazowej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku w sprawie 
rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku 
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 15/103). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w sprawie rozwiązania umowy najmu 
pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 
za porozumieniem stron, zgodnie z wnioskiem najemcy tj. z dniem 
31.01.2013 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Dyrektora 
SOSW w Chojnie w sprawie nieodpłatnego przekazania krawężnika 
chodnikowego i kostki polbruk, z przeznaczeniem na wykonanie 
chodników w ogródku przyszkolnym (druk nr 16/103). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
jednogłośnie wyrażając zgodę na nieodpłatne przekazanie krawężnika 
chodnikowego (250 mb o wartości 5 500,00 zł) i kostki polbruk (120 m2 

o wartości 1 440,00 zł), z przeznaczeniem na wykonanie chodników  
w ogródku przyszkolnym. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie 
remontu części dachu na budynku stanowiącym współwłasność 
Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie ZSP 
Nr 1 w Chojnie  (druk nr 17/103). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
jednogłośnie wyrażając zgodę na zlecenie firmie PW AB Grzegorz Biel 
z Gryfina wykonania remontu części dachu na budynku stanowiącym 
współwłasność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym 
zarządzie ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 3, za kwotę 
5 807,53 zł netto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 

 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości na rzecz Sądu 
Rejonowego w Gryfinie oraz wyrażenie zgody na zawarcie jednej 
umowy najmu na czas nieokreślony, konsolidującej zapisy dwóch 
umów, po podjęciu przez radę w/w uchwały (druk nr 18/103). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości na rzecz Sądu 
Rejonowego w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości na rzecz 
Sądu Rejonowego w Gryfinie (dot. pomieszczenia znajdującego się  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie).  Jednocześnie Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie jednej umowy najmu na czas 
nieokreślony, konsolidującej zapisy dwóch umów po podjęciu  
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w/w uchwały przez Radę Powiatu. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 19/103). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (dot. nieruchomości 
oznaczonych nr działek 138, 194/1 i udz. 25/100 części w działce  
nr 194/4, położonymi w obrębie 2 miasta Chojna). Jednocześnie 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie jednogłośnie wyrażając 
zgodę na wygaszenie trwałego zarządu SOSW w Chojnie nad 
nieruchomościami oznaczonymi nr działek 138, 194/1  
i udz. 25/100 części w działce nr 194/4, położonymi w obrębie 2 miasta 
Chojna w momencie przekazania obiektu ewentualnemu nabywcy oraz 
po podjęciu w/w uchwały przez Radę Powiatu. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 

przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej 
(druk nr 20/103). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyboru formy 

przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 351/2012 w sprawie 
wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Chojnie przy  
ul. Młyńskiej. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„GN”. 
 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej (druk nr 21/103). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Chojnie 
przy ul. Młyńskiej. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 352/2012 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
21. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umów  
z Wykonawcami wyodrębnionymi w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie  
z wnioskami komisji powołanych do przeprowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na remont 
pawilonów oraz w trybie zapytania o cenę na zakup wyposażenia 
pod kątem podniesienia standardu usług bytowych (druk  
nr 12/103). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz oraz Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie dot. wykonania remontu pawilonów, 
w ramach kompetencji które posiada Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej, zobowiązał go do przeprowadzenia procedur 
przetargowych na „Remont pomieszczeń DPS w Nowym Czarnowie 
pod kątem podniesienia standardu usług bytowych”, umożliwiających 
terminowe rozliczenie dotacji udzielonej przez Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki na realizację w/w zadania. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Wydział „RI” do udzielenia Dyrektorowi pomocy 
merytorycznej w tym zakresie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie oraz Wydziałowi 
„RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie – Elżbieta Antkowicz oraz Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

22. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  
w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. – Wydziału „GP” (druk  
nr 22/103). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w rozdziale 75020-
Starostwa powiatowe o 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty 
postępowania sądowego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Wydziałowi „GP”. 
 
23. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu 
odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej (druk 23/103). 

 
Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, znak: WPOW/492/10/12 z dnia 
16.10.2012 r., Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie  
w całości zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce 
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opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 400,00 zł. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków budżetowych 
Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. (druk nr 24/103). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie  
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała 
działalność. Zwiększa się o 27 290,89 zł plan wydatków na zadanie 
inwestycyjne „Wykonanie wentylacji części przyziemia budynku 
internatu SOSW w Chojnie”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na zakup usług pozostałych. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Wydziałowi „RI”. 
 
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 25/103). 

 
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 353/2012 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”.  
 
26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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1. Zarząd zapoznał się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gryfinie,  znak: PS-PPIS/075/43/2012, dot. restrukturyzacji 
laboratoriów.  

2. Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego,  
znak: FB.042.4.2012.2.LM, dot. restrukturyzacji laboratoriów.  
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 103/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 …………………………….. 


