
Protokół nr 24/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 3 czerwca 2015 r. w godz. od 800  do 940  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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2).

3. Protokół  Nr  23/V/2015  z  dnia  28  maja   2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i  Zamówień
Publicznych  w/s  zapewnienia  finansowania  części
niekwalifikowanej  na  pełnienie  funkcji  inżyniera  kontraktu
inwestycji  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju” (druk nr 1/24).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków.

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych, Zarząd jednogłośnie zobowiązał
Wydział  „RI”  do  zaproponowania  zmian  w  umowie  na  „Pełnienie
funkcji inżyniera kontraktu inwestycji pn. „Restauracja historycznego
obiektu  zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  -
Zdroju” oraz do przedstawienia kopii umowy w tym zakresie, po jej
podpisaniu.  Jednocześnie  Zarząd  wyraził  zgodę  na  zapewnienie
finansowania części niekwalifikowanej w kwocie 43 215,00 zł.
     Nadzór  nad realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „RI”  
i „FK”.

2. Wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia środków finansowych
na  opracowanie  ekspertyzy  przez  rzeczoznawcę  ds.   ppoż.  
w  obiektach  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  w  Trzcińsku-
Zdroju (druk nr 2/24).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Centrum
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym
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zwiększa  się  z  rezerwy  ogólnej  budżetu  powiatu  plan  wydatków
jednostki o 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy
technicznej  przez  rzeczoznawcę  ds.  ppoż.  w  obiektach  placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Trzcińsku-Zdroju. Jednocześnie Zarząd
zobowiązał  Dyrektora do tego, aby realizacja ww. zadania odbywała
się  w uzgodnieniu  z  Naczelnikiem Wydziału Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych.

Nadzór nad realizacją  zadania powierza się  Dyrektorowi  CPOW  
w Chojnie, Wydziałowi „FK” i Wydziałowi „RI”.

3. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  dot.  zatwierdzenia  wyboru  oferty  
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  
pn.  „Termomodernizacja  dachu  w  budynku  łącznika  internatu  
i stołówki przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 3/24).

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych,  po  rozpatrzeniu  ofert,   Zarząd jednogłośnie  wykluczył
Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą  oraz  wybrał  ofertę  firmy  Zakład  Produkcyjno-Usługowy
„BLACH-DACH S.C. z Glewic na zadanie pn. „Termomodernizacja
dachu  w  budynku  łącznika  internatu  i  stołówki  przy  ZSP  Nr  2  
w Gryfinie”, za kwotę 64 527,84 zł brutto. 
     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.

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy z firmą projektową
na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  przebudowy  mostu  na
rzece Tywa wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej Nr 1367Z
Szczawno-Bartkowo w m. Szczawno (druk nr 4/24).

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  zawarcie  umowy  Nr  23/ZD/2015  
z  Pracownią  Projektową  Dróg  i  Mostów  „DIM”  ze  Szczecina  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece
Tywa  wraz  z  dojazdami,  w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr  1367Z
Szczawno-Bartkowo  w  m.  Szczawno  za  kwotę  54 120,00  zł  brutto.
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Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Wydział  „ZD”  do  przygotowania
wykazu mostów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
w/s  zatwierdzenia  wyboru  oferty  i  podpisania  umowy  z  firmą
projektową na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
drogi  Nr 1368Z ul.  Jaśminowa w Żórawkach wraz  z  kanalizacją
deszczową (druk nr 5/24).

Na wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  21/ZD/2015  
z  Pracownią  Projektową  PROMIT  z  Dobrej  Szczecińskiej  na
opracowanie  dokumentacji  technicznej  przebudowy drogi  Nr  1368Z
ul. Jaśminowa w Żórawkach wraz z kanalizacją  deszczową  za kwotę
58 600,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody na podpisanie umowy na przebudowę chodnika położonego 
w  pasie  drogi  powiatowej  Nr  1387Z  Chojna  –  Lisie  Pole  
w m. Nawodna (druk nr 6/24).

Na wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  20/ZD/2015  
ze Spółdzielnią Usług Rolnych ROL-BUD” z/s w Trzcińsku - Zdroju na
przebudowę chodnika położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1387Z
Chojna – Lisie Pole w m. Nawodna za kwotę 29 703,27 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody  na  podpisanie  umowy  na  przebudowę  chodnika  na  
ul. Kopernika w m. Chojna (druk nr 7/24).

Na wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  22/ZD/2015  
ze Spółdzielnią Usług Rolnych ROL-BUD” z/s w Trzcińsku - Zdroju na
przebudowę  chodnika  na  ul.  Kopernika  w  m.  Chojna  za  kwotę
52 727,64 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Drogami – Arkadiusz Durma.
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8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

1. Zarząd zapoznał  się  z  uchwałą  Nr  XII.126.2015 Kolegium Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
odwołania Zarządu Powiatu w Gryfinie od uchwały Nr CIX.215.2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia
2015  r.  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu  
w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 24/V/2015.

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej ……………………………..
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