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Protokół nr 78/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 maja 2012 r. w godz. od 800 do 950  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 zmieniony, dodano: 
- Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie udzielenia dotacji, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na 
przebudowę drogi Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odc.: Żelechowo – 
Grzybno (druk nr 7a/78). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 77/IV/2012 z dnia 4 maja 2012 r. został przyjęty jednogłośnie (5 – za, 
0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania robót remontowych 
ogólnobudowlanych w budynkach jednostek organizacyjnych - 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
oraz w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 1/78). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczącym zlecenia wykonania 
robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach jednostek 
organizacyjnych - Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie oraz w internacie przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Zastępcę Naczelnika do jego uzupełnienia  
i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej,  
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont II piętra 
w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz  
z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych -  I etap” 
(druk nr 2/78). 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont II 
piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie – wraz  
z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych -  I etap”, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Zastępcę Naczelnika do jego uzupełnienia  
i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego (druk nr 3/78). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki, po rozpatrzeniu oferty organizacji pozarządowej  
tj. Stowarzyszenia Wokalnego RES MISICA, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
poprzez dofinansowanie w kwocie  1000,00 zł występu chóralnego   na 
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie. 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.   

 
4. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości 

w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych (druk nr 10/78). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  zawierającym 
informację n/t prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych oraz nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli Edytę Szturo do 
sprawdzenia czy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie miał obowiązek złożenia 
sprawozdania WSa za 2011rok o wydatkach strukturalnych, jeżeli tak 
to w jakim terminie, z uwzględnieniem zmiany w zasadach 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli  
do przygotowania w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu wystąpień 
do jednostek, w których w wyniku analizy sprawozdań finansowych 
stwierdzono nieprawidłowości, z zaleceniem zwrócenia uwagi na 
terminowość oraz jakość ich składania. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Głównemu Specjaliście ds. Kontroli oraz Wydziałowi 
„FK”. 

  
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej  
Nr 1408Z Rów – Dobropole – Stołeczna na odcinku Rów - 
Dobropole, poprzez profilowanie spadków poprzecznych 
nawierzchni  brukowcowej wałem wibracyjnym (druk nr 4/78). 

 
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 zlecenie firmie „SANBUD” 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Beata Najmrodzka  
z Myśliborza wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1408Z Rów 
- Dobropole - Stołeczna na odcinku Rów - Dobropole, poprzez 
profilowanie spadków poprzecznych nawierzchni  brukowcowej wałem 
wibracyjnym, za kwotę  12 300,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie dostawy znaków drogowych dla potrzeb 
oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 5/78). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie 
Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych wraz  
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z uchwytami do montażu i słupkami dla potrzeb oznakowania 
pionowego dróg powiatowych za kwotę 37 873,42 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie 
wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej  
Nr 1384Z, w ciągu ul. Cmentarnej w Trzcińsku Zdroju (druk  
nr 6/78). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie Umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej 
realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1384Z, w ciągu 
ul. Cmentarnej w Trzcińsku Zdroju. Powiat przekaże na ten cel środki 
finansowe stanowiące 50% wartości realizacji inwestycji.  Szacunkowa 
wartość zadania wynosi 120 000,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie porozumień ze Stowarzyszeniem Federacja 
Zielonych GAJA o wspólnym przedsięwzięciu w ramach programu 
„Ochrona przyrody i krajobrazu” (druk nr 7/78). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumień  
ze Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA z siedzibą  
w Szczecinie o wspólnym przedsięwzięciu w ramach programu 
„Ochrona przyrody i krajobrazu”. Przedmiotem porozumień jest 
udostępnienie przez powiat zabytkowych przydrożnych alei drzew 
oraz alei wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
jako wyjątkowo cenne,  dla działań konserwacyjnych prowadzonych 
przez Stowarzyszenie w ramach projektu „Ochrona zabytkowych alei 
przydrożnych jako cennych korytarzy ekologicznych  
w zachodniopomorskim”. Powyższe zadanie zostanie sfinansowane  
ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Podpisania umowy z Marszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia dotacji, w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na przebudowę drogi 
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Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odc.: Żelechowo – 
Grzybno (druk nr 7a/78). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisania umowy  

z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
udzielenia dotacji  w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na 
przebudowę drogi Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice,  
na odc.: Żelechowo – Grzybno. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego  
w jednostce, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 8/78). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zagospodarowanie zużytych składników majątku ruchomego  
w jednostce, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, zgodnie  
z propozycjami wymienionymi w protokole nr 01/2012 z oceny 
składników  majątku ruchomego z dnia 27.03.2012 r. Nadzór nad 
realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR” i Dyrektorowi 
jednostki. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu 
lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012 (druk nr 9/78). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do 
uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na 
terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 
położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012 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 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub 
używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 
położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 
2012. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuści Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismami zawierającymi sprzeciw wobec planów likwidacji 
laboratorium w PSSE w Gryfinie. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 78/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 …………………………….. 


