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 Protokół nr 139/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 25 lipca 2013 r. w godz. od 745 do 825  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 – Wicestarosta Gryfiński 

Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.  Protokół Nr 138/IV/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy nr 22/EK/13  
z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielenie dotacji na realizację zadania  
pn. „Konserwacja zegara z wieży kościoła w Wełtyniu” (druk nr 1/139).  

 
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, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Aneksu do umowy nr 22/EK/13 na udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu dotacji celowej na realizację 
zadania pn. „Konserwacja zegara z wieży kościoła w Wełtyniu” w związku  
z podaniem niewłaściwego numeru rachunku bankowego do przekazania 
dotacji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania schodów na skarpie - 2 szt.  
(przy placu apelowym oraz przy zejściu na bieżnię) na terenie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 3/139). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak – Saków. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zlecił Firmie 
MABUD z Lisiego Pola wykonanie schodów na skarpie - 2 szt. (przy placu 
apelowym oraz przy zejściu na bieżnię) na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za kwotę 11 685,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty 
dodatkowe do umowy dotyczącej zamówienia pn. „Udrożnienie 
kanalizacji na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie – I etap” (druk nr 4/139). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym zatwierdzenia protokołu 
konieczności na roboty dodatkowe do umowy dotyczącej zamówienia  
pn. „Udro żnienie kanalizacji na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Chojnie - I etap”, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na wykonanie robót zamiennych oraz zlecenia robót polegających  
na wykonaniu przepompowni przy budynku Centrum Placówek 
Opiekuńczo Wychowawczych w Chojnie.  

Jednocześnie zatwierdził kosztorys zamienny na zadanie pn. „Montaż 
przepompowni wody deszczowej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie z wartością kosztorysową robót  
w wysokości 29 033,03 zł netto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s ponownego zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 5/139).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził    
wybór Wykonawcy Firmę BRD FUKSPOL z Nowego Czarnowa na zadanie 
pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”    z oferowaną ceną  
245 878,60 zł brutto. Wybór drugiego na liście oferenta spowodowany  
jest odstąpieniem od zawarcia umowy przez Firmę INVEST-BIURO B. 
Ważny P. Ważny z Rzeszowa wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego 
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na w/w zadanie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności i podpisanie 
aneksu do umowy na modernizację instalacji c.o. w sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 6/139). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd zatwierdził protokół 
konieczności wraz z kosztorysem na roboty dodatkowe na zadanie  
pn. „Remont instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie” na kwotę  
2808,67 zł netto i wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy  
na modernizację instalacji c.o. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na kolejnym posiedzeniu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak – Saków. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1438Z 
ulica Barnkowo w Chojnie o pow. 1.000 m2  (druk nr 2/139). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie 
MALDROBUD z My śliborza wykonanie remontu nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1438Z ulica Barnkowo w Chojnie o pow. 1.000 m2  za kwotę 
68 030,07 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Posiedzenie Zarządu  Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
Arkadiusz Durma. 

 
7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki 
na 2013 rok (druk nr 7/139). 

 



 4

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie 
realizacji wydatków jednostki na 2013 r., polegającej na zwiększeniu 
transzy w lipcu o kwotę 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu  
transzy w grudniu o tą samą kwotę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

w Chojnie w/s zwiększenia planu  dochodów i wydatków jednostki  
na 2013 rok (druk nr 8/139). 

 
Na wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo- 

Wychowawczych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki 
w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz placówki w miesiącu maju, 
zgodnie z którym w dziale 852 rozdziale 85201 §0960 zwiększa się plan 
dochodów o kwotę 300,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w dziale 852 rozdziale 85201 §4210 o tą samą kwotę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 9/139). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem  uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 
r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 491/2013 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2013 rok (druk nr 10/139). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem  uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w zmiany uchwały 
nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 492/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
11. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za pierwsze półrocze 2013 r. (druk  
nr 11/139). 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za pierwsze półrocze 2013 roku, które zostanie 
przedstawione radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
- Zarząd zapoznał się z informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału „KM” dot. cen biletów  
za transport publiczny na odcinkach:  

• Chojna – Moryń – Chojna przez Wilkoszyce, Mętno Małe, Dolsko, 
• Chojna – Cedynia – Chojna przez Wilkoszyce, Mętno Małe, Mętno, Łaziszcze, 

Orzechów, wykonywanych od 16 lipca 2013 r. przez firmę WEKTOR Robert Iżak  
z siedzibą w Chojnie 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 139/IV/2013. 
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 Protokół sporządziła Edyta Rybacka _______________________________ 
 

 

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 …………………………….. 
 


