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 Protokół nr 144/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 5 września 2013 r. w godz. od 810 do 935  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.   Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.  Protokół Nr 142/IV/2013 z dnia 12 i 27 sierpnia 2013 r. oraz protokół Nr 143/IV/2013 

z dnia 29 sierpnia 2013 r.  zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących 
się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego, oznaczonych numerami działek: 75/10 z udziałem 7/100 w 
działce 75/4 obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino, 150/7 z udziałem 1/7 w 
działce 150/16 obręb ewidencyjny 1 miasto Mieszkowice, 138 
nieruchomość zabudowana, 194/1, 194/4 z udziałem do 25/100 części 
obręb ewidencyjny 2 miasto Chojna, 75/8 z udziałem 35/100 w działce 
75/4 obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino (druk nr 1/144). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego, oznaczonych numerami działek: 75/10 z udziałem 7/100  
w działce 75/4 obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino, 150/7 z udziałem 1/7  
w działce 150/16 obręb ewidencyjny 1 miasto Mieszkowice, 138 
nieruchomość zabudowana, 194/1, 194/4 z udziałem do 25/100 części obręb 
ewidencyjny 2 miasto Chojna, 75/8 z udziałem 35/100 w działce 75/4 obręb 
ewidencyjny 5 miasto Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek: 75/10 z udziałem 7/100 w działce 75/4 obręb ewidencyjny 5 
miasto Gryfino, 150/7 z udziałem 1/7 w działce 150/16 obręb ewidencyjny 1 miasto Mieszkowice, 138 
nieruchomość zabudowana, 194/1, 194/4 z udziałem do 25/100 części obręb ewidencyjny 2 miasto Chojna, 75/8 
z udziałem 35/100 w działce 75/4 obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 505/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek: 75/10 z udziałem 
7/100 w działce 75/4 obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino, 150/7 z udziałem 
1/7 w działce 150/16 obręb ewidencyjny 1 miasto Mieszkowice,  
138 nieruchomość zabudowana, 194/1, 194/4 z udziałem do 25/100 części 
obręb ewidencyjny 2 miasto Chojna, 75/8 z udziałem 35/100 w działce 75/4 
obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu 
czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 2/144). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowalnego  
w Gryfinie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, stanowiącym własność Powiatu 
Gryfi ńskiego z czynszem w wysokości 10,00 zł brutto miesięcznie + media, 
od miesiąca września br. 

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. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia 

zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole 1/2013 z dnia  
29 sierpnia 2013 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 
nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3/144). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, opinią techniczną nr 54/2013 Biegłego Skarbowego 
Rzeczoznawcy Samochodowego oraz protokołem Nr 1/2013 z dnia  
29 sierpnia 2013 r. z posiedzenia Komisji powołanej w celu dokonania oceny 
przydatności pojazdów, które stały się własnością Powiatu Gryfińskiego  
 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację samochodu osobowego 
marki Renualt Clio, rok produkcji 1993 wobec którego został orzeczony 
przepadek na rzecz Powiatu Gryfińskiego na podstawie postanowienia 
Sądu Rejonowego w Gryfinie. 

Jednocześnie postanowił przekazać odpłatnie ww. samochód osobowy  
na stacje demontażu pojazdów ZHU „GAJPOL” S.C. L&M Gajewscy  
z Gozdowic za kwotę ok. 0,37 zł/kg złomu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozwiązania umowy pn. „Modernizacja kotłowni wraz  
z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu” (druk nr 4/144). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych –  

Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy  
za porozumieniem stron z Wykonawcą PROVSOLAR Kopija Bogusław  
z Chwarstnicy na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą  
i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu”.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” o ponowne ogłoszenie przetargu 
na II część zamówienia tj. dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz 
wystąpienie do Wykonawców biorących udział w przetargu do złożenia 
ofert w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych na I część zamówienia tj. modernizację kotłowni. 

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

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego  
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie  
w zakresie docieplenia stropodachu internatu przy ul. Żółkiewskiego  
w Chojnie” (druk nr 5/144). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony  Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy – 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Grzegorz Biel z Gryfina wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja 
budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie w zakresie docieplenia 
stropodachu internatu przy ul. Żółkiewskiego w Chojnie”, z oferowaną 
kwotą 64 480,61  zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zatwierdzenia kosztorysu powykonawczego  
na wykonanie umowy dot. zamówienia na zadanie pn. „Udrożnienie 
kanalizacji na terenie SOSW w Chojnie – I etap” (druk nr 6/144). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził kosztorys powykonawczy 
przepompowni przy budynku Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w związku z realizacją zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Udrożnienie kanalizacji na terenie SOSW  
w Chojnie – I etap” za kwotę 34 591,47 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
7. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia odpowiedzi na wniosek  
o powtórzenie czynności oceny ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie 
usług obsługi prawnej” Wykonawcy Gardocki Kancelaria Radcy 
Prawnego ze Szczecina (druk nr 7/144). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd skierował pismo wyjaśniające  
do Kancelarii Radcy Prawnego GARDOCKI ze Szczecina  
dot. unieważnionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 8/144). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
w kwocie 20 338,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych 
oraz odprawy emerytalnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk nr 
9/144). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w planie finansowym wydatków jednostki o  kwotę 35 259,72 zł zł pomiędzy 
paragrafami w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
na realizację projektu pn. „Kreatywni o kompetentni” w ramach PO KL 
współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk  
nr 10/144). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w planie finansowym wydatków jednostki o  kwotę 8 163,88 zł pomiędzy 
paragrafami w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
na realizację projektu pn. „Kreatywni o kompetentni” w ramach PO KL 
współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r, w związku z Aneksem  
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Nr UDA-PO KL.09.01.02-32-221/12-01 z dnia 28 czerwca 2013 r. do Umowy 
Nr UDA-PO KL.09.01.02-32-221/12-00. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r. (druk 
nr 11/144)  

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
wydatków jednostki na 2013 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 
85202 – Domy pomocy społecznej, paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe 
o kwotę 5 733,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 
dwóch pracowników. 

Nadzór  nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiat otrzymał dotację od Ministra Sportu  
i Turystyki na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”  
w kwocie 158 900,00 zł pochodzącej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych”; 
- Zarząd zapoznał się pismem znak: PS-PPIS/075/47/2013 Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. zawierającym sprawozdanie  
ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2013 r.; 
 -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie na imprezę pn. „Tacy Sami” organizowaną przez jednostkę i Stowarzyszenie 
„Jestem i Pomagam”, która odbędzie się w dniu 10 września 2013 r. w Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Gryfinie przy ul. Sportowej 3.   
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 144/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 

 

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 …………………………….. 
 


