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 Protokół nr 124/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 04 kwietnia 2013 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.    Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  
do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 3a/124). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2) 

3. Protokół Nr 123/IV/2013 z dnia 28 marca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

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

pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk nr 1/124). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył wicedyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych – Maciej Puzik oraz Referent Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Aleksandra Wiewióra. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 437/2013 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Szkoła ponadgimnazjalna 
aplikuje na zasadzie partnerstwa ze Stowarzyszeniem Inżynierów  
i Mechaników Polskich z siedzibą w Szczecinie o środki na realizację 
projektu pn. „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej  
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z zachodniopomorskiego” w ramach działania 9.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeprowadzenie 
kursów kończących się nadawaniem uprawnień uczniom technikum 
zawodowego, które ułatwią absolwentom zdobycie pracy oraz 
utworzenie w szkole Szkolnego Ośrodka Kariery. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił wicedyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych – Maciej Puzik. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację 
zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej  
i turystyki (druk nr 2/124).  
 
 Zarząd po zapoznaniu się z opinią prawną wydaną przez Serwis 

Administracyjno-Samorządowy Porada Express, w związku  
z wątpliwościami związanymi z interpretacją zapisów ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  
z wykonania tego zadania, omówił projekt uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert  
na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury 
fizycznej i turystyki.  

Zarząd wprowadził zmiany do załącznika ww. projektu uchwały,  
w związku z  pismem Członka Zarządu Mi ędzyszkolnego Klubu 
Sportowego „Hermes” w/s wycofania wniosków z otwartego konkursu 
ofert z zakresu kultury fizycznej i turystyki, z powodu braku montażu 
finansowego dotyczącego organizacji 74 i 75 Masowych Biegów 
Przełajowych oraz XV Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w Biegach 
Górskich. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację 
zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 438/2013 w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert  
na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury 
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fizycznej i turystyki. Zestawienie rozstrzygniętych ofert oraz kwot 
udzielonych dotacji przedstawia załącznik do ww. uchwały. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej  
z zakresu kultury (druk nr 3/124). 
 
Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przyznanie Stowarzyszeniowi Spichlerz Sztuki dotacji  
w wysokości 4 500,00 zł na dofinansowanie zadania publicznego  
pn. Impreza „Cienie zapomnianych kultur 2013” w Kołbaczu, która 
odbędzie się w dniu 5 października br.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział do przekazania 
organizatorom imprezy po 10 egzemplarzy publikacji Powiatu 
Gryfi ńskiego pn. „Historia i pamięć – cmentarze Powiatu 
Gryfi ńskiego” oraz pn. „Powiat Gryfiński. Wędrówka śladami 
pokoleń”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Referent Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Aleksandra Wiewióra. 

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3a/124). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska - Padjasek. 

 
Po zapoznaniu się z listą wniosków o udzielenie dotacji w 2013 roku 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość dotacji 
w kwocie 60 000,00 zł i zaproponował ich podział na poszczególnych 
wnioskodawców. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem  
na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska - Padjasek. 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie” oraz zatwierdzenia składu komisji 
odbiorowej (druk nr 4/124). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia 
wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie wybrał Wykonawcę 
INTER AUTO Sp. z o.o. z Krakowa z oferowaną ceną w wysokości 
56 033,59 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest samochód – Nowa 
Skoda Fabia II Combi 1,4 16 V napędzany benzyną oraz LPG, który 
finansowany będzie ze środków będących w dysponowaniu Naczelnika 
Wydziału „OR”.  

Jednocześnie Zarząd zatwierdził skład komisji odbiorowej,  
w osobach: 

• Agnieszka Turek – Naczelnik Wydziału „OR”, 
• Arkadiusz Durma – Naczelnik Wydziału „ZD”, 
• Andrzej Krzemi ński – Zastępca Naczelnika Wydziału „RI”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” oraz 
Wydziałowi „OR”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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6.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- brak; 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 124/IV/2013. 
 
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 …………………………….. 


