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Protokół nr 100/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

 W dniu 11 października 2012 r. w godz. od 800 do 1020 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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego dodano 
następujący punkt: 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s określenia zasad dzierżawy miejsc 
postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem  
na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych 
(druk nr 7A/100) 
Porządek wraz ze zmianami został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3. Protokół Nr 99/IV/2012 z dnia 4 października 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium 
Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński (druk nr 1/100). 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 338/2012 zmieniającą uchwałę 
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
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Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfi ński. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
Kapituły Konkursu „Nagroda Starosty Gryfi ńskiego za promocję 
powiatu” (druk nr 2/100).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły 
Konkursu „Nagroda Starosty Gryfi ńskiego za promocję powiatu”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Nagroda 
Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 339/2012 w sprawie powołania 
Kapituły Konkursu „Nagroda Starosty Gryfi ńskiego za promocję 
powiatu”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s konsultacji społecznych projektu "Program 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013" (druk nr 3/100). 

 
Na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd 
jednogłośnie przyjął priorytetowe zadania publiczne na rok 2013  
i skierował "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013", do konsultacji 
społecznych. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do uściślenia  
i poprawy rozdziału VII i X w/w programu.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyra żenia zgody na nauczanie indywidualne  
w wymiarze 12 godzin tygodniowo dla uczennicy klasy III LO 
(druk nr 4/100). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  
p. Jan Podleśny. 
 
Na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nauczanie 
indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo dla uczennicy klasy 
III LO. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do uzupełnienia wniosku 
o świadectwo ukończenia klasy II LO.  
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. 

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia propozycji zadań  
oraz wysokości dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 5/100). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycję 
zadań oraz wysokość dotacji celowych przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:  
- 250 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie na zadanie pn. "Termomodernizacja  
i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób 
niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie"; 
- 92 000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej Chojna, Mieszkowice, 
Moryń, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa na zadanie pn. "Bieżące 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych". 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania przetargowego  
w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie 
pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2012-2014  
na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na osiem zadań” 
(druk nr 6/100). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami - Arkadiusz Durma.  
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Zarząd po omówieniu wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, rozstrzygnął postępowanie przetargowe w trybie art. 39 
ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w latach 2012-2014 na terenie powiatu 
gryfi ńskiego z podziałem na osiem zadań” i wyłonił Wykonawców  
na poszczególne zadania: 

• Nr I – gmina Stare Czarnowo, Usługi Budowlane,  
Jan Ambroziak, Gardno ul. Niepodległości 2/2, 74-100 Gryfino,  
za kwotę brutto 204 897,60 zł. 
• Nr II – gmina Gryfino, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino za kwotę brutto 
199 279,44 zł. 
• Nr III – gminy Banie i Widuchowa, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino  
za kwotę brutto 209 854,80 zł. 
• Nr IV – gmina Chojna, Spółdzielni Kółek Rolniczych  
w Chojnie, ul. Rogozińskiego 14, 74-500 Chojna za kwotę brutto 
266 807,52 zł.  
• Nr V – gmina Trzcińsko Zdrój, Spółdzielni Usług Rolnych 
„ROL-BUD”, ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój za kwotę 
brutto 268 129,44 zł. 
• Nr VI – gminy Mory ń i Cedynia, Usługi Warsztatowe Tadeusz 
Łyczakowski, Dolsko 1/2, 74-503 Moryń za kwotę brutto  
283 331,52 zł.  
• Nr VII – gmina Mieszkowice, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Krzysztof Michałowski, 74-505 Mieszkowice za kwotę brutto  
251 385,12 zł.  
• Nr VIII – miasto Gryfino, Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino za kwotę brutto 
119 523,60 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.25.2012.MI. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s podpisania aneksu do Umowy z dnia 30.11.2011 r.  
w/s wspólnej realizacji w 2012 roku robót drogowych na drodze 
powiatowej Nr 1390Z Chojna–Piasek, w m. Krzymów zawartej  
z gminą Chojna i wprowadzenie dotacji z Gminy Chojna  
w wysokości 28.416,64 zł, z przeznaczeniem na wspólną realizację 
zadania pn.: "Przebudowa chodnika w m. Krzymów” (druk  
nr 7/100).  
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Zarząd po omówieniu wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, wyraził zgodę na podpisanie aneksu do Umowy z dnia 
30.11.2011 r. w/s wspólnej realizacji w 2012 roku robót drogowych  
na drodze powiatowej Nr 1390Z Chojna–Piasek, w m. Krzymów 
zawartej z gminą Chojna i wprowadzenie dotacji z Gminy Chojna  
w wysokości 28 416,64 zł, z przeznaczeniem na wspólną realizację 
zadania pn.: "Przebudowa chodnika w m. Krzymów”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „FK”.  
 
Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd zobowiązał Naczelnika 
Wydziału "ZD" do przygotowania informacji dot. utrz ymania pobocza 
na drodze Stare Brynki-Chlebowo i odwodnienia w m. Chlebowo. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s określenia zasad 
dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej 
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk  
nr 7A/100). 

 
Na wniosek zainteresowanych sprzedażą kwiatów dot. zmiany okresu 
dzierżawy z 31.10.-03.11. na 30.10.-02.11., Zarząd omówił projekt 
uchwały w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych  
na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem  
na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych 
na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów 
oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd uchylił swoją decyzję i uchwałę Zarządu Powiatu Nr 335/2012 
z dnia 04.10.2012 r., następnie podjął jednogłośnie uchwałę  
Nr 340/2012 w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych 
na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na 
sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych. 
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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9. Wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyboru oferty na wykonanie projektu 
przebudowy, rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk  
nr 8/100). 

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

Po przeanalizowaniu wniosku Naczelnika Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd dokonał wyboru oferty IZOMORFIS 
Piotr Fiuk – Pracownia Architektoniczna ze Szczecina za kwotę  
39 975,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy wraz z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie. Finansowanie 
zadania nastąpi w dwóch częściach: 80% tj. 31 980,00 zł, po złożeniu 
dokumentacji wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę  
(w tym 30 000,00 zł z działu 700, rozdziału 70005, paragrafu 6050, 
którego dysponentem jest Naczelnik Wydziału "RI", natomiast kwota 
1980,00 zł zostanie przesunięta z paragrafu 4300, którego dysponentem 
jest Naczelnik Wydziału "GN" na paragraf 6050, w drodze uchwały 
Zarządu Powiatu), pozostałe 20% tj. 7 995,00 zł – po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę tj. w styczniu 2013 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 r. (druk nr 9/100). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 
854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, paragrafie 4010-Wynagrodzenia 
osobowe pracowników, o kwotę 9 126,50 zł. Środki pochodzić będą  
z rezerwy celowej budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi SOSW  
w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 

11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań, których termin zapłaty upływa w 2013 r. (druk  
nr 10/100). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, wyrażając zgodę  
na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kontynuacji umów na dostawę 
produktów spożywczych w wysokości 10 000,00 zł, których termin 
zapłaty upływa w 2013 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi SOSW  
w Chojnie i Wydziałowi „FK”. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 
rok (druk nr 11/100). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok  
oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 341/2012 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

13. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zlecenia kontroli zasad 
naliczania i pobierania opłat z tytułu usług geodezyjno-
kartograficznych (druk nr 12/100).  

 
Zarząd na wniosek Skarbnika Powiatu, zlecił dokonanie kontroli zasad 
naliczania i pobierania opłat z tytułu usług geodezyjno-
kartograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
na samodzielnym stanowisku pracy ds. kontroli i Audytorowi 
Wewnętrznemu. 
 



 8

14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się: 
- z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dot. wykorzystania 
środków przeznaczonych na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych  
z PFRON. Jednocześnie Zarząd zobowiązał dyrektora do przygotowania się  
do spotkania odnośnie aktywizacji zawodowej i efektywności znajdowania miejsc pracy  
dla mieszkańców.  
- z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego dot. projektu likwidacji laboratoriów  
w stacjach sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.    
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 100/IV/2012. 

 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________   
 
 

 
 
 
 

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 …………………………….. 


