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Protokół nr 191/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 sierpnia 2014 r. w godz. od 800 do 835  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 Jerzy 

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

2. Członek Zarządu przedstawił zmieniony porządek obrad, dodano: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Roboty dodatkowe – 
budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 3a/191), 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie Aneksu Nr 4 do umowy Nr 2/ZD/2013 zawartej z Zakładem 
Usług Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina na opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – 
Linie (druk nr 7/191), 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie na odcinku  
o długości 270 m.b.” (druk nr 8/191), 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z 
Szczecin – Żelisławiec, na odcinku o długości 220 m.b.” (druk nr 9/191). 

oraz wycofano wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami   
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wstrzymanie egzekucji  
na nieruchomości dłużnika (druk nr 5/191). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 190/IV/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Roboty 
dodatkowe - Modernizacja III piętra budynku internatu przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - roboty 
elektryczne (druk nr 1/191). 
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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 dotychczasowemu Wykonawcy - Przedsiębiorstwu 
Wielobranżowemu AB Grzegorz Biel z Gryfina zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „Roboty dodatkowe – Modernizacja III piętra budynku internatu 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – roboty 
elektryczne”, za kwotę 7 139,51 zł brutto oraz na podpisanie umowy  
w tym zakresie. 

 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 09.2014.SD. 

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. robót zamiennych w inwestycji pn. 
„Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”,  
tj. wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wykonania robót 
oraz zmniejszenie wartości zamówienia (druk nr 2/191). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zawarcie z firmą PROVSOLAR Kopija Bogusław z Chwarstnicy 
Aneksu Nr 1 do umowy Nr 10/RI/14 z dnia 22 maja br. 
zmniejszającego wartość zamówienia podstawowego inwestycji  
pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” o kwotę 
27 405,77 zł brutto oraz przedłużającego termin realizacji zamówienia 
do dnia 25 sierpnia br., w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych w zakresie inwestycji. Wartość robót po zmianach wynosi 
181 448,65 zł brutto. 

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.272.04.2014.SD. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie prac remontowych polegających na wymianie 
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stolarki drzwiowej oraz malowaniu korytarza w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 3/191).  
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
zlecił Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu AB Grzegorz Biel z Gryfina 
wykonanie prac remontowych polegających na wymianie stolarki 
drzwiowej oraz pomalowaniu korytarza w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie filia w Chojnie, za oferowaną kwotę 
31 451,65 zł brutto oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy  
w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „GN”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.12.2014.SD. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „Roboty dodatkowe – budowa boiska sportowego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 
3a/191). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy - KS Usługi 
Ogólnobudowlane Koza Szymon  z Gryfina zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Roboty 
dodatkowe – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, za kwotę 38 845,84 zł brutto, 
oraz na podpisanie umowy w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.10.2014.SD. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zachodniopomorskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy  
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w Szczecinie w sprawie udostępnienia dodatkowego pomieszczenia 
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk  
nr 4/191). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zachodniopomorskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udostępnienie dodatkowego 
pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9  
w Gryfinie, w ramach aneksowanej w dniu 30 maja br. umowy 
użyczenia z dnia 1 czerwca 2012 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na: 

 poddzierżawienie na rzecz firmy „Diagnostyka” Spółka  
z o.o. pomieszczenia zlokalizowanego przy ul. 
Niepodległości 39, 

 położenie chodnika na terenie działki 162/1 obręb 3 miasto 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 

 na przebieg przyłącza ciepłowniczego do Zakładu 
Leczniczo-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Nowym 
Czarnowie, działka 257/11 obręb Pniewo, przedmiotowa 
działka stanowi własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 6/191). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 
 poddzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 10,18 m2  

na parterze budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
na rzecz firmy „Diagnostyka” Spółka z o.o.,  
z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowego 
funkcjonowania punktu poboru krwi, na podstawie § 10 
umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., 

 położenie chodnika na terenie działki nr 162/1 obręb 3 miasta 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
dzierżawionej przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka 
z o.o. na mocy ww. umowy. Jednocześnie wyraził zgodę  
na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
w przedmiocie położenia chodnika, zobowiązując Spółkę do 
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zebrania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia 
ww. inwestycji, 

 na przebieg przyłącza ciepłowniczego do Zakładu Leczniczo 
– Opiekuńczego Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie  
na działce nr 257/11 obręb Pniewo gmina Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, dzierżawionej 
przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o., na mocy 
ww. umowy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 4 do umowy  
Nr 2/ZD/2013 zawartej z Zakładem Usług Technicznych 
KOMPLET INWEST ze Szczecina na opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej  
Nr 1356Z Gryfino – Linie (druk nr 7/191). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie Wykonawcy – Zakład 
Usług Technicznych „KOMPLET INWEST” ze Szczecina terminu 
wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie o długości 18 km, do dnia  
31 października 2014 r. i podpisał Aneks Nr 4 do umowy Nr 2/ZD/2013 
z dnia 10 stycznia 2013 r. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie  
na odcinku o długości 270 m.b.” (druk nr 8/191). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę FDO Sp. z o.o.  
z Leśna Górnego, wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
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Nr 1356Z Gryfino-Linie na odcinku o długości 270 m.b.”, z oferowaną   
kwotą 384 478,92 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.272.19.2014.MI. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
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 pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec,  
na odcinku o długości 220 m.b.” (druk nr 9/191). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec, 
na odcinku o długości 220 m.b.”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec, na odcinku o długości 220 m.b.”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 647/2014 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec, na odcinku o długości 220 
m.b.”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.22.2014.MI. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 191/IV/2014. 
 
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 …………………………….. 


