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 Protokół nr 141/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 08 sierpnia 2013 r. w godz. od 740 do 1035  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.   Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 
3.  Protokół Nr 140/IV/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku 

funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 1/141). 
 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 

funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym  przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 495/2013 w sprawie przyznania 
dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  (druk nr 
2/141). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń 
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woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie  w brzmieniu zaproponowanym  przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 496/2013 w sprawie 
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
(Pani Małgorzaty Wakuluk) do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad  
i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie (druk nr 3/141). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad  

i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad  i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie wraz ze zmianami?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 497/2013 w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 

 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 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyboru formy sprzedaży aparatu RTG 
Philips Duo Diagnost S/N:5000969, oraz pozwolenia na sprzedaż 
przedmiotowego urządzenia przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z o.o. (druk nr 4/141). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zbycie aparatu RTG Philips Duo Diagnost S/N: 5000969 przez 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. w formie publicznego 
zaproszenia do rokowań i skierował pismo do Prezesa Zarządu Spółki  
w przedmiotowej sprawie. 

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

i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji projektu aneksu do umowy 
dzierżawy z dnia 06.04.2012 r. zawartej ze Spółką „Szpital Powiatowy w 
Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 5/141). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd w związku  
ze zmianami dot. terminów i formy płatności czynszu dzierżawnego 
budynku Szpitala oraz w związku ze zmianami dot. wysokości czynszu 
dzierżawnego za sprzęt i wyposażenie, wynikającego z przeprowadzonej 
likwidacji majątku ruchomego i urządzeń medycznych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmiany treści § 6 pkt 1 i 2 umowy dzierżawy  zawartej  
ze Spółką „Szpital Powiatowym w Gryfinie” Sp. z o.o. w dniu 6 kwietnia 
2012 r., i podpisał Aneks w przedmiotowej sprawie. 

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

i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji umowy poddzierżawy 
pomieszczeń przez „Dom Lekarski” S.A. w „Szpitalu Powiatowym  
w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 6/141). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na poddzierżawienie przez „Dom Lekarski S.A.” pomieszczeń  
w budynku Szpitala, wykazanych w zał. nr 1 do przedstawionego przez 
Spółkę projektu umowy poddzierżawy pomieszczeń. Jednakże 
uwarunkowane jest to wprowadzeniem zmian do treści § 2 ww. projektu 
umowy, w którym mowa jest o sprzęcie medycznym będącym przedmiotem 
poddzierżawy (wymienionym w zał. nr 2 do projektu umowy)  
i wykorzystywanym do odpłatnych świadczeń medycznych. Zarząd Powiatu 
skierował pismo do Prezesa Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów 
użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Gryfino, zabudowanych pawilonami nr 64e oraz nr 81, 83  
w Nowym Czarnowie, z przeznaczeniem na cele edukacyjno-
opiekuńczo-rehabilitacyjno-terapeutyczne (druk nr 7/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie umów użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Gryfino, zabudowanych pawilonami nr 64e oraz nr 81 i 83 
w Nowym Czarnowie,  z przeznaczeniem na cele edukacyjno – opiekuńczo – 
rehabilitacyjno – terapeutyczne.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy 
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej 
samej nieruchomości (druk nr 8/141). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem 
jest część tej samej nieruchomości. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku  
przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  
w brzmieniu zaproponowanym  przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych  9 w Gryfinie, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (na okres roku -  
4 pomieszczeń biurowych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 
59,06 m2 oraz 1 pomieszczenia w piwnicy z przeznaczeniem na archiwum  
o powierzchni użytkowej 38,64 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych 
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 158 o pow. 
0,0374 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino). 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę 
chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na 
terenie gminy Mieszkowice w miejscowościach Sitno, Goszków i Czelin 
o łącznej powierzchni 943 m2 (chodniki + zjazdy)” (druk nr 9/141). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy - Firmę 
DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola wyłonionego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów 
położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice  
w miejscowościach Sitno, Goszków i Czelin o łącznej powierzchni 943 m2 

(chodniki + zjazdy)”, za oferowaną kwotę 131 100,78 zł brutto. 
Zarząd Powiatu w Gryfinie i Gmina Mieszkowice podpisali  umowę  

w sprawie współfinansowania w częściach – po 50 % przebudowę 
chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie 
gminy Mieszkowice w m. Sitno, Goszków i Czelin. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat 
Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat  
za korzystanie z tych przystanków (druk nr 10/141). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 
Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat  
za korzystanie z tych przystanków. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, 
warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat  za korzystanie z tych przystanków w brzmieniu 
zaproponowanym  przez wnioskodawcę?  
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Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat  
za korzystanie z tych przystanków. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „ZD” do przygotowania informacji 
dot. sposobu pobierania opłat za korzystanie z przystanków i dołączenia jej 
do materiałów sesyjnych.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 
zlecenia na opracowanie projektu technicznego na przebudowę 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna,  
na dojeździe do przepustu w m. Rurka, o łącznej długości 500 m.b.  
i Aneksu Nr 1 do umowy Nr 8/ZD/2013 z dnia 21.02.2013 r. (druk  
nr 11/141). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Pracowni 
Projektowej Dróg i Mostów „DIM” ze Szczecina opracowania projektu 
technicznego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374Z 
Baniewice – Chojna, na dojeździe do przepustu w m. Rurka o łącznej 
długości 500 m.b., za kwotę 10 000,00 zł  brutto i podpisał umowę  
nr 28/ZD/2013 w przedmiotowej sprawie. 

Jednocześnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu opracowania 
projektu technicznego na przebudowę ww. przepustu do dnia  
30 listopada 2013 r.  i podpisał Aneks Nr 1 do umowy Nr 8/ZD/2013  
z dnia 21 lutego 2013 r. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacja zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
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 1356Z Gryfino-Linie na odcinku o długości 220 m.b.” 
(druk nr 12/141). 
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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 1356Z Gryfino-Linie na odcinku  
o długości 220 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 1356Z Gryfino-Linie na odcinku o długości 220 m.b.” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 498/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z 
Gryfino-Linie na odcinku o długości 220 m.b.”. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do przedstawienia 
Zarządowi w terminie 3 tygodni propozycji uszczegółowienia zapisów 
umowy zawartej z projektantem w zakresie sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego na przebudowę ww. drogi powiatowej, z wyłączeniem 
obecnie planowanego do remontu odcinka drogi o długości 220 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.272.24.2013.MI. 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

protokołu postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec o długości 450 m.b.” (druk 
nr 13/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania, Zarząd jednogłośnie 
postanowił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych, unieważnić postępowanie   
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec o długości 450m.b.”, ponieważ na realizację 
powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 256 546,14 zł,  
a złożone oferty znacznie ją przewyższają tj. najtańsza - 485 525,67 zł 
brutto, najdroższa - 778 684,33 zł brutto. 
 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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14. 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 na odcinku od km 5+476 
do km 5+670” (druk nr 14/141). 
 

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  
na odcinku od km 5+476 do km 5+670”. 
 
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 na odcinku od km 5+476 do km 5+670”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 499/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z 
Szczecin-Żelisławiec na odcinku od km 5+476 do km 5+670”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.23.2013.MI. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyniku postępowania przetargowego  
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin-Czelin, 
przejście przez miejscowość Troszyn” (druk nr 15/141). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie dokonał wyboru Wykonawcy – Firmę MALDROBUD  
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Myśliborza, wyłonionego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 



 9

Nr 1415Z Zielin-Czelin, przejście przez miejscowość Troszyn”,  
za oferowaną kwotę 227 580,29 zł brutto. 
 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. 
 

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

 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału KM Pani Urszuli 
Przetak do podpisania i odbioru I etapu, II etapu, III etapu i IV etapu 
prac związanych z opracowaniem „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 16/141). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
jednogłośnie upoważnił Zastępcę Naczelnika Wydziału „KM” – Panią 
Urszulę Przetak do podpisania odbioru I etapu, II etapu, III etapu,  
IV etapu prac związanych z opracowaniem „Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”. 
Przedmiotem odbioru jest projekt planu transportowego w formie 
tekstowej i graficznej opracowanego przez firmę BLUE OCEAN Business 
Consulting Sp. z o.o. z Warszawy, na podstawie umowy Nr 12/RI/13 z dnia 
17 maja 2013 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu  Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 

 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w/s wyrażenia zgody  

na likwidację ruchomych składników majątkowych, użytkowanych 
przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, wymienionych  
w protokole nr 2/2013 Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych 
składników majątkowych, w sposób proponowany przez komisję (druk 
nr 17/141). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie, pozytywną opinią Naczelnika Wydziału „OR” oraz 
ekspertyzami technicznymi, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na likwidację ruchomych składników majątkowych użytkowanych przez 
jednostkę, wykazanych w protokole Nr 2/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

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

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

 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie naprawy  
i uruchomienia oświetlenia przy parkingu za budynkiem warsztatów 
przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie (druk nr 18/141). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  

Zastępca Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
– Andrzej Krzemiński. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 
wybrał Firmę Wiesław Kostka ELEKTROMETALEX z Gryfina  
na wykonanie oświetlenia parkingu na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (poprzez montaż na ścianie budynku 
warsztatów 5 opraw LED o mocy 30W zasilanych z rozdzielni znajdującej się  
w ww. budynku, zainstalowanie wyłącznika różnicowego i zmierzchowego  
w skrzynce hermetycznej oraz zdemontowanie istniejących słupów  
i przekazaniu ich do utylizacji), za kwotę 4 800,00 zł brutto. 

Jednocześnie postanowił, że ww. zlecenie zostanie podpisane  
w momencie, kiedy znany będzie płatnik poboru energii w warsztatach,  nie 
będzie żadnych komplikacji w zakresie rozliczania kosztów poboru energii 
oraz kiedy zostanie złożone przez Wykonawcę zaświadczenie,  
że nie ma żadnych przeciwskazań, aby dokonać podłączenia lamp  
do istniejącej rozdzielni bez szkody dla użytkowników energii  
w warsztatach. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2013 r., będących w dyspozycji Wydziału 
RI (druk nr 22/141). 
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r., 
będących w dyspozycji Wydziału „RI”, w celu zarezerwowania środków 
finansowych na zlecenie opracowania dokumentacji aplikacyjnej  
do programu System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment 
Scheme) – część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej,  Zarząd rozpatrzył go negatywnie z uwagi na to,  
że zadanie nie było ujęte w procedurze planistycznej budżetu powiatu  
na 2013 r.  
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” do zabezpieczenia środków 
finansowych w tym zakresie w projekcie budżecie powiatu na rok przyszły. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

 
20. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli planowanej, problemowej w zakresie prawidłowości realizacji 
zadania publicznego „Cienie zapomnianych Kultur  
w Kołbaczu” przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Spichlerz Sztuki  
w Kołbaczu i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Zarządu 
Stowarzyszenia (druk nr 19/141). 

 
-  wniosek zdjęto z porządku obrad, będzie przedmiotem kolejnego 
posiedzenia Zarządu Powiatu; 
 
21. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli planowanej, sprawdzającej sygnatura K.1711.3.2013  
z dnia 18.06.2013 r. i skierowania wystąpienia pokontrolnego  
do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk  
nr 20/141). 

 
-  wniosek zdjęto z porządku obrad, będzie przedmiotem kolejnego 
posiedzenia Zarządu Powiatu; 

 
22. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie o sygnaturze K.1711.4.2013 z dnia 24.06.2013 r.  
i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora Poradni (druk 
nr 21/141). 
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-  wniosek zdjęto z porządku obrad, będzie przedmiotem kolejnego 
posiedzenia Zarządu Powiatu; 
 
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2013 r. (druk nr 23/141). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia zasad przesunięcia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2013 r. i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.  wraz ze zmianami?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2013 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r., będących w dyspozycji 
Wydziału GN (druk nr 24/141). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „GN” w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 Zakup 
usług remontowych o kwotę 30 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, 
rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe § 4210 – Zakup materiałów  
i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł, § 4270 – Zakup usług remontowych  
o kwotę 24 000,00 zł oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę  
3 000,00 zł, w związku z wykonaniem prac w budynku administracyjnym 
przy ul. Sprzymierzonych 4. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i „FK”. 

 
25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok (druk 
nr 25/141). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2013 r., zgodnie z którymi: 

1. Zwiększa się plan finansowy wydatków w dziale 801-Oświata  
i wychowanie: 
 w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 4040 –

Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 18 000,00 zł,  
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 800,00 zł, 

 w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne, § 4040 – Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne o kwotę 16 000,00 zł; 

2.  Zmniejsza się plan finansowy wydatków w dziale 801- Oświata  
i wychowanie: 
 w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 4010 – 

Wynagrodzenia osobowe o kwotę 18 000,00 zł, § 4270 – Zakup 
usług remontowych o kwotę 2 800,00 zł, 

 w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne, § 4010 -Wynagrodzenia 
osobowe o kwotę 16 000,00 zł, 

w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń 
pracowniczych jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 26/141). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 500/2013 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
- Zarząd zapoznał się z przedstawionymi przez Panią Skarbnik założeniami zmieniającymi 
budżet powiatu na 2013 r., proponowanymi na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie; 
- Zarząd zapoznał się z decyzją Nr 404/2013 wydaną z upoważnienia Starosty przez 
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia wykonania robót budowlanych 
obejmujących przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń RTG wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części korytarza na potrzeby sali badania wysiłkowego Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie Sp. z o.o. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 141/IV/2013. 
 
Po odsłuchania nagrania 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 …………………………….. 
 


