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 Protokół nr 137/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 11 lipca 2013 r. w godz. od 800 do 1155  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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.  Protokół Nr 136/IV/2013 z dnia 04 lipca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości 

ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna (druk nr 1/137). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Chojna 2 gmina Chojna w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 484/2013  w sprawie ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna (nieruchomość 
oznaczona numerami działek: 138 o pow. 391 m2 zabudowana 1 
kondygnacyjnym, budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, 194/1  o pow. 
991 m2, 194/4 o pow. 81 m2 z udziałem do 25/100 cz. w nieruchomości 
niezabudowanej, w wysokości 40 000,00 zł. Nieruchomość jest zwolniona  
z podatku od towarów i usług VAT). 
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Jednocześnie zobowiązał Wydział „GN” do przygotowania na kolejne 
posiedzenie informacji dot. dotychczasowych kosztów utrzymania  
obiektu oraz wysokości pozyskanych dochodów z tytułu reklamy 
umieszczonej na powyższym obiekcie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia opinii w/s Aktualizacji Nr 5 
Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/137). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz z opinią Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zarząd pozytywnie zaopiniował 
wprowadzone zmiany w Aktualizacji Nr 5 Planu Działania  
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa 
Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 8 września  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Następnie Członek Zarządu Roman Rataj poruszył sprawę  
dot. usprawnienia udzielania pomocy medycznej przez polskie Pogotowia 
Ratunkowe po stronie niemieckiej. W wyniku nieudzielenia pomocy 
medycznej ofiara wypadku, który miał miejsce 9.07.br w m. Mescherin, 
zmarła. Powyższa sprawa została skierowana pod obrady posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN” i „ZK”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. przyjęcia projektów aneksów do umowy 
dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. i zaproponowania ich treści 
Zarządowi „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk  
nr 3/137). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. przyjęcia projektu 
Aneksu Nr 1 dot. terminów i form płatności czynszu dzierżawnego oraz 
projektu Aneksu Nr 2 dot. zmiany czynszu dzierżawnego ze względu  
na zlikwidowany majątek ruchomy i sprzęt medyczny do umowy dzierżawy 
z dnia 6.04.2012 r., Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek  
w przedmiotowej sprawie na kolejnym posiedzeniu.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „GN”, Wydział „FK”  
do przedstawienia korzystnego rozwiązania dot. możliwych i korzystnych 
dla dwóch stron rozwiązań i procedur w zakresie regulowania zaległości 
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. poprzez konwersję 
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należności na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów przez 
Powiat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN” i „FK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z przedsiębiorcą  
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
na terenie Powiatu Gryfińskiego w okresie wakacyjnym (druk nr 4/137).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie 
WEKTOR Robert I żak z Chojny wykonanie zadania pn. „Świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego” polegającego na wykonaniu autobusowych usług 
przewozowych w zakresie transportu publicznego na odcinku linii 
komunikacyjnych: Chojna – Moryń – Chojna przez Wilkoszyce, Mętno 
Małe, Dolsko oraz Chojna – Cedynia – Chojna przez Wilkoszyce, Mętno 
Małe, Mętno, Łaziszcze, Orzechów w okresie od 16.07. do 30.08.2013 r.  
za kwotę 4 368,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „KM” o podanie na kolejne 
posiedzenie informacji dot. ceny biletu za transport publiczny na ww. 
odcinkach. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 
 

5. 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. „Świadczenie usług 
obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/137). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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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. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 485/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej”  
dla Powiatu Gryfińskiego. 

Jednocześnie ustalono, że przy ocenianiu ofert – kryterium cena będzie 
się posługiwano następującym wzorem, tj. 0,5 (3-w/n)x a x 100. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.272.10.2013.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 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. 
„Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1  
w Chojnie” (druk nr 6/137). 
 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
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Zamówienia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy 
ZSP nr 1 w Chojnie”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 486/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy 
ZSP nr 1 w Chojnie”, tj. docieplenie stropodachu internatu przy  
ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.272.12.2013.SD. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy 
ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 7/137).  

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór  
Wykonawcy Firmę INVEST-BIURO B. Ważny P. Ważny z Rzeszowa 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na zadanie  
pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”,  
z oferowaną kwotą 181 977,37 zł brutto.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji 
technicznej na modernizację instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej  
w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół 
Specjalnych (druk nr 8/137). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd wybrał Wykonawcę IZOMORFIS Pracownia 
Architektoniczna Piotr Fiuk ze Szczecina na wykonanie dokumentacji  
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technicznej na modernizację instalacji c.o. (za kwotę 5 350,50 zł brutto) 
oraz instalacji elektrycznej (za kwotę 3 936,00 zł brutto) w budynku  
w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego za zadanie pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą  
do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych 
zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów  
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)” (druk nr 9/137).  
  
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie wybrał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ofertę Wykonawcy 
PPUH REST S.J. z Gorzowa Wlkp. na zadanie pn. „Zakup wraz  
z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia 
pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)”, za oferowaną 
kwotę 94 820,00 zł brutto. 

Jednocześnie ze względów formalnych wykluczył Wykonawcę PROTAB 
Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J. z Kobyłki, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „KM”. 
 
10. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie 
prac remontowych  sieci kanalizacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (druk nr 10/137). 

 
 Po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd po uprzedniej zgodzie Gminy 
Chojna jednogłośnie wyraził zgodę na remont odcinka sieci kanalizacyjnej 
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  
na działce nr 142/1 i 142/2. 
 Jednocześnie na prośbę Naczelnika Wydziału „RI” wniósł zmianę  
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do wniosku, będącego przedmiotem 134 posiedzenia w dniu 20 czerwca br., 
wówczas określono cenę ww. robót na kwotę 54 630,20 zł brutto, natomiast 
poprawna kwota to 54 630,20 zł netto + 23% VAT, tj. 67 195,15 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. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec o długości  
450 m.b.” (druk nr 11/137). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec  
o długości 450 m.b.”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec o długości 450 m.b.” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 487/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z 
Szczecin – Żelisławiec o długości 450 m.b.”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  pod  
nr sprawy ZD.272.21.2013.MI. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1415Z Zielin – Czelin, przejście przez 
miejscowość Troszyn” (druk nr 12/137). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin – Czelin, przejście 
przez miejscowość Troszyn”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin – Czelin, przejście przez miejscowość Troszyn”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 488/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415Z 
Zielin – Czelin, przejście przez miejscowość Troszyn”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  pod  
nr sprawy ZD.272.22.2013.MI. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 29.05.2013 r.  
w sprawie wspólnej modernizacji w 2013 roku dróg powiatowych  
na terenie gminy Banie (druk nr 13/137). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie z Gminą Banie Aneksu nr 1  
do umowy z dnia 29.05.2013 r. w sprawie wspólnej modernizacji w 2013 r. 
dróg powiatowych na terenie Gminy Banie. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu na roboty budowlane najniższa oferta przekroczyła szacunkową 
wartość zadania o kwotę 56 537,00 zł. Strony postanowiły zwiększyć udział 
finansowy, zachowując dotychczasowy podział procentowy, tj. Gmina – 
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35%, Powiat – 65%. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki  

w/s zwiększenia dotacji dla Gminy Gryfino na realizację powierzonego 
zadania z zakresu kultury fizycznej (druk nr 14/137). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Powyższy wniosek został wspólnie omówiony z wnioskiem dot. zmiany treści porozumienia  
nr EK-3/09 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Gminie 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na druku nr 17/137. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
Gminie Gryfino dotacji celowej o kwotę 25 000,00 zł na realizację poprzez 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie zadań z zakresu kultury 
fizycznej określonych w porozumienia nr EK-3/09 z dnia 10.02.2009 r.  
i skierował pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w przedmiotowej 
sprawie. Zgodnie z powyższym transze III i IV dotacji zostaną zwiększone 
odpowiednio do kwoty 32 500,00 zł.  
 Następnie zaproponował zmianę treści porozumienia nr EK-3/09 
poprzez sprecyzowanie pojęcia „utrzymanie Ośrodka” w następujący 
sposób: 
- 1) dopisanie w § 2 pkt 2 kolejnych liter: 

e) część wynagrodzeń etatowych pracowników Ośrodka związanych  
z obsługą realizowanych zadań Powiatu; 

f) zakup sprzętu sportowego służącego organizacji zawodów; 
g) zakup materiałów bieżących związanych z organizacją zawodów  

o zasięgu ponadgminnym. 
-2) dopisanie pkt 3) o treści: Na realizację zadań wymienionych w pkt 2 lit. e-g 
Przyjmujący może wykorzystać nie więcej niż 20% dotacji celowej, udzielonej 
w danym roku budżetowym 
oraz skierował do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pismo przewodnie 
wraz z projektem aneksu w przedmiotowej sprawie w celu akceptacji  
i podpisania. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do zmiany uchwały  
Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki 

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w/s udzielenia Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu dotacji  
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne  
przy zabytku (druk nr 15/137). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 22/EK/13  
na udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej  
w Wełtyniu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Konserwacja zegara  
z wieży kościoła w Wełtyniu” w kwocie 15 000,00 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki  

w/s wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu 
komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu  
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie oraz ustalenia terminu przeprowadzenia konkursu 
(druk nr 16/137). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd ustalił termin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na dzień 30 lipca br. 
na godz. 10:00 oraz wytypował trzech przedstawicieli do składu komisji 
konkursowej w osobach: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler oraz Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki 

dot. zmiany treści porozumienia nr EK-3/09 pomiędzy Powiatem 
Gryfi ńskim a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Gminie 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk  
nr 17/137). 
 

- wniosek został omówiony przy  druku nr 14/137. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Klubu Motorowego Chojna w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie aneksu do umowy nr 13/EK/13 z dnia 17 maja 2013 r. 
zmieniającego numer rundy w nazwie realizowanego zadania  (druk  
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nr 18/137). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie z Klubem 
Motorowym Chojna Aneksu nr 1 do umowy nr 13/EK/13 z dnia 17 maja 
2013 r. zmieniającego numer rundy w nazwie realizowanego zadania.  
W związku z tym zmienia się nazwa zadania z „V Runda 
Mi ędzynarodowych Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w Motocrossie” 
na „VII Runda Mi ędzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej  
w Motocrossie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
19. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu  

i Turystyki dot. wyników naboru do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 (druk nr 19/137). 

 
 Zarząd zapoznał się z informacją wstępną Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyników naboru do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. 
 
20. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury Sportu  

i Turystyki dot. wyników egzaminu maturalnego (druk nr 20/137). 
 
 Zarząd zapoznał się z informacją wstępną Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyników majowego egzaminu 
maturalnego. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

 
- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału „EK” dot. procedury konkursowej 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie wyrażającym podziękowania za dofinansowanie wyjazdu reprezentacji szkoły  
na eliminacje wojewódzkie XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego, który odbył się w Koszalinie; 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu  Powiatu opuściła  Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
- Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji i przedstawieniu różnych propozycji w sprawie 
lokalizacji i ewentualnym demontażu jednej z bram na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI”  
do zaproponowania najkorzystniejszego rozwiązania; 
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- Zarząd zobowiązał Wydział „OŚ’ do udzielenia na kolejne posiedzenie informacji,  
czy istniej obowiązek potwierdzenia przez Starostę rejestrowania sprzętu pływającego 
służącego do amatorskiego połowu ryb. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 137/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 …………………………….. 
 


