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Protokół nr 86/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 lipca 2012 r. w godz. od 810 do 1030  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: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki  
w/s podpisania Aneksu do umowy zlecenia dot. powierzenia funkcji Powiatowego 
Organizatora Rozwoju Edukacji (druk nr 1b/86). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 85/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

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

komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 1/86). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych 
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 285/2012 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
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2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Organizatora 
Rozwoju Edukacji z realizacji zadań za okres od 1 kwietnia  
do 30 czerwca 2012 r. (druk nr 1a/86). 

 
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Powiatowego Organizatora 

Rozwoju Edukacji z realizacji zadań za okres od 1 kwietnia  
do 30 czerwca 2012 r. i przyjął je bez uwag. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki w/s podpisania Aneksu do umowy zlecenia  
dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju 
Edukacji (druk nr 1b/86).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 5 do umowy zlecenia nr EK/27/2011 z dnia 
2.06.2011 r. w sprawie powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora 
Rozwoju Edukacji, w którym przedłuża się termin przedmiotowej 
umowy do 31 sierpnia 2012 r. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Omówienie kierunków działań realizowanych przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie w roku szkolnym 
2012/2013. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska. 
 

Zarząd wraz z Dyrektorem omówił kierunki działań realizowanych 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie i fili ę  
w Chojnie w roku szkolnym 2012/2013 (zał. nr 3). 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 
kosztorysów na roboty zaniechane i dodatkowe. Wyrażenia zgody 
na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku 
sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno-terapeutycznych 
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mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie – roboty dodatkowe” 
dotychczasowemu wykonawcy (druk nr 2/86). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków, Zastępca 
Naczelnika Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
konieczności oraz kosztorysy na roboty zaniechane i dodatkowe. 
Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie 
z wolnej ręki na zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług 
rehabilitacyjno-terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie – roboty dodatkowe” dotychczasowemu Wykonawcy  
tj. firmie INTERBAU Sp. z o.o. z Gryfina za kwotę 9 942,51 zł brutto, 
jednocześnie zmniejszając wartość umowy podstawowej o kwotę 
6 107,68 zł brutto.  Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „RI”. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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. „Dostawa energii 
elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego” (druk nr 3/86). 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej 
do obiektów stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę” 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 286/2012 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii 
elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego”. 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.272.11.2012.SD 
 

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

Andrzej Krzemiński. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1442Z, ul. Jodłowa w Chojnie (druk nr 4/86). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Krzysztof Michałowski z Mieszkowic wykonania 
poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1442Z,  
ul. Jodłowa w Chojnie za kwotę 44 230,89 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1452Z, ul. Owocowa w Chojnie (druk nr 5/86). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Krzysztof Michałowski z Mieszkowic wykonania 
poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1452Z,  
ul. Owocowa w Chojnie za kwotę 10 705,08 zł brutto. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-
Zdrój w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych (druk  
nr 6/86). 

 



 5

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami oraz 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 (zmiana 
umowy zatwierdzonej przez Zarząd w dniu 10 maja br.). Powiat 
przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł 
stanowiące 50% wartości realizacji inwestycji.  Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Zarządem 
Okr ęgu Polskiego Związku Wędkarskiego o udzielenie dotacji 
celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Działalność kontrolna  
w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód powierzchniowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach powiatu 
gryfi ńskiego. Zwalczanie kłusownictwa wodnego” (druk nr 7/86). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd większością głosów wyraził zgodę na 
dofinansowanie kwotą 9 500,00 zł zadania pn. „Działalność kontrolna 
w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód powierzchniowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach powiatu 
gryfi ńskiego. Zwalczanie kłusownictwa wodnego” realizowanego przez 
Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gryfińskiego i podpisał umowę  
Nr 7/OŚ/12 o udzielenie dotacji celowej w tym zakresie. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 8/86). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  
(dot. nieruchomości oznaczonej nr działki 169 o pow. 0, 3680 ha, 
położonej w obrębie 4 miasta Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie). 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. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2012 r. (druk nr 9/86). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. 
Zmniejsza się o 1 500,00  zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe 
pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
dodatkowe wynagrodzenia roczne, w związku z koniecznością wypłaty 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionego członka 
rodziny zmarłego pracownika. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i „OR”. 
 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, znak: 
PS-PPIS/075/21/2012 z dnia 29.06.2012r.  skierowanym do Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dot. Oddziału 
Laboratoryjnego w Gryfinie. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 86/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 …………………………….. 


