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 Protokół nr 145/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 12 września 2013 r. w godz. od 740 do 930  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 zmieniony, dodano: 
- 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 23/145) 
Porządek obrad został przyjęty ze zmianami (zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 144/IV/2013 z dnia 5 września 2013 r.   został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku 
przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej 
samej nieruchomości (druk nr 1/145). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d 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 pomieszczenia w budynku  
przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości (tj. na okres 3 lat pomieszczenia  
na parterze o powierzchni użytkowej 8,48 m2 z przeznaczeniem  
na bankomat wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości 
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zabudowanej, oznaczonej numerem działki 21/55 o pow. 0,2882 ha, 
położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego). 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „GN” do wystąpienia  
z pismem do PKO Banku Polskiego S.A. z propozycją zawarcia umowy 
najmu ww. pomieszczenia na okres 10 lat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości 
zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 2/145).  
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości 
zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, 
położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości 
zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (na rzecz 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie części nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, oznaczonej 
numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha w udziale do 623/10000 części,  
na który składają się pomieszczenia na parterze budynku internatu wraz  
z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku oraz na rzecz 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie części nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, oznaczonej 
numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha w udziale do 623/10000 części,  
na który składają się pomieszczenia I piętrze oraz mały korytarz  
na parterze budynku internatu wraz z udziałem w gruncie oraz częściach 
wspólnych budynku). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu 
profilaktyki zdrowia - resuscytacja kr ążeniowo -  oddechowa  
i  automatyczna defibrylacja zdrowia (druk nr 3/145). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie cyklu szkoleń  
z zakresu profilaktyki zdrowia - resuscytacja krążeniowo -  oddechowa  
i  automatyczna defibrylacja zdrowia, Zarząd jednogłośnie postanowił 
rozpatrzyć go w późniejszym terminie. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „GN” do wystąpienia do innych 
podmiotów (np. WOPR, PCK) z zapytaniem o ofertę szkoleniową  
w przedmiotowym zakresie oraz uszczegółowienia warunków umowy,  
ze wskazaniem miejsca i okresu szkoleń, zasad rekrutacji oraz ustalenia 
wysokości wynagrodzenia w stosunku do osób przeszkolonych. 

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. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie  
pn. „Roboty uzupełniające - dostosowanie budynku w Nowym 
Czarnowie na potrzeby edukacyjne” dotychczasowemu Wykonawcy -  
INTERBAU Sp. z o.o. z Gryfina i zatwierdzenie protokołu 
konieczności, kosztorysów na roboty zamienne oraz na roboty 
uzupełniające (druk nr 4/145). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przesunięcie środków finansowych z zadania pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie” na realizację zadnia  
pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” 
oraz zatwierdził protokół konieczności nr 1, kosztorys na roboty zamienne 
(wartość inwestycji pomniejszona o kwotę 44,454,38 zł brutto) i roboty 
uzupełniające (kwota 61 850,12 zł brutto). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
pod nr sprawy znak: RI.272.11.2013.SD. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na włączenie środków finansowych 
na inwestycje pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2  
w Gryfinie” do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na rok 2013 r. oraz przeniesienie środków finansowych będących  
w dyspozycji Wydziału „RI” z zadania pn. „Modernizacja sali 
gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie” na inwestycje  
pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby 
edukacyjne” (druk nr 5/145). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na włączenie środków 
finansowych w kwocie 150 000,00 zł (dotacja od Ministra Sportu  
i Turystyki) na inwestycję pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP 
nr 2 w Gryfinie” do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na rok 2013 r. (dział 854, rozdział 85495, § 6050) oraz przeniesienie 
środków finansowych w kwocie 100 000,00 zł  będących w dyspozycji 
Wydziału „RI” z zadania pn. „Modernizacja sali gimn astycznej przy ZSP 
nr 2 w Gryfinie” (dział 854, rozdział 85495, § 6050) na inwestycję  
pn. „Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” 
(dział 700, rozdział 70005, § 6050).    

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

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na zadanie pn. 
„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na montaż 
kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” 
(druk nr 6/145). 

  
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – Firmę AMKRYS Krzysztof Goj żewski ze Szczecina  
na „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na montaż 
kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”,  
z oferowaną kwotą 9 444,00 zł brutto. 
 Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” o przygotowanie 
informacji dot. wysokości środków finansowych wydanych na audyty,  
w tym na jednostkę w Moryniu w okresie 3 ostatnich lat. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
pod nr sprawy znak: RI.251.18.2013.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
7. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 17/145). 

 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie finansowym wydatków dotyczących wynagrodzeń o kwotę  
81 640,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4050-Uposażenie 
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o kwotę 47 802,00 zł i w paragrafie 
4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 33 838,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4060-Pozostałe należności 
żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, z przeznaczeniem na odprawę 
emerytalną dla funkcjonariusza. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 18/145). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia  
o kwotę 327,60 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków  jednostki na 2013 r. (druk 
nr 19/145). 
 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w  planie finansowym wydatków jednostki w rozdziale 85406-Poradnie 
psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Zmniejsza 
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się o kwotę 1 040,00 zł niewykorzystane środki w paragrafie  
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków w paragrafie 4170-Wynagrodzenia 
bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie lekarzy specjalistów 
biorących udział w posiedzeniach zespołów orzekających. 

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

 
10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.  (druk 
nr 20/145). 
 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza planu finansowego 
wydatków jednostki o kwotę 12 718,94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 
nagród jubileuszowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli szkół 

niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2013 (druk 
nr 7/145). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie kontroli szkół niepublicznych 
dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2013. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie kontroli szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2013 w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 506/2013 w sprawie kontroli 
szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2013  
(tj.  Liceum Ogólnokształcące nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego  
w Chojnie, Policealne Studium Zawodowe nr 5 Szczecińskiego Centrum 
Edukacyjnego w Chojnie, Prywatne Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące „SCI” w Gryfinie oraz Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cedyni). 

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

pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie (druk nr 8/145). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 507/2013 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie (do realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju 
szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie 
gryfi ńskim” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013, Priorytet III „Wysoka jako ść systemu oświaty”, Działanie 3.5 – 
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” – a także do składania 
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego związanych z jego 
realizacją). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 9/145). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 508/2013 w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
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„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy  
Nr 20/EK/13 o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (druk nr 10/145). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha 
Świętego w Moryniu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę terminu 
realizacji zadania dot. prac remontowych zegara wieżowego kościoła  
w Moryniu do dnia 31 października br. oraz terminu złożenia 
sprawozdania końcowego z wykonania zadania do dnia 30 listopada br.  
i podpisał Aneks Nr 1 do umowy Nr 20/EK/2013  w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych 
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie Święta 
Niewidomych „Dzień Białej Laski” (druk nr 11/145).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. wniosku Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku 
Niewidomych w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie w kwocie 400,00 zł Święta Niewidomego „Dzień Białej 
Laski”, które odb ędzie się w dniu 14 września br. na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 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. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia 

odcinków dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie  
z użytkowania (druk nr 12/145). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych poprzez 
wyłączenie z użytkowania. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie  
z użytkowania w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych poprzez 
wyłączenie z użytkowania (pozbawia się część drogi Nr 1425Z Czachów-
Żelichów-Stare Łysogórki kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie  
z użytkowania działek Nr 63/4, 88/4, 115/2, 139/3, 160/3, 159/3 oraz 178/4, 
położonych w obrębie Stare Łysogórki oraz pozbawia się część drogi  
Nr 1428Z Gozdowice-Moryń kategorii drogi powiatowej, poprzez 
wyłączenie z użytkowania działek Nr 263 i 264, obręb Bielin, Nr 915, 916  
i 918, obręb Przyjezierze II, Nr 731, 732, 733 oraz 734, obręb Stare 
Łysogórki). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 22/ZD/2013 w sprawie 
wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych  
na terenie gminy Moryń (druk nr 13/145). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1  
do umowy Nr 22/ZD/2013 w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych  
w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń zawartej w dniu  
29 maja br. (dot. chodników w Starym Objezierzu oraz Moryniu –  
ul. Rynkowa), w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego oraz 
wzrostem kosztu zadania o kwotę 2 110,00 zł na stronę. Tym samym Gmina 
i Powiat zobowiązują się przeznaczyć na realizację całej inwestycji  
po kwocie do 37 110,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody  

na podpisanie z Gminą Stare Czarnowo umowy Nr 32/ZD/2013  
w sprawie współfinansowania przebudowy odcinka drogi powiatowej 
Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec (druk nr 14/145). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na współfinansowanie  z Gminą Stare Czarnowo 
przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec 
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(zakres robót obejmuje odcinek ok. 200 mb., od zjazdu do pola golfowego  
w kierunku Szczecina) i podpisał umowę Nr 32/ZD/2013  w tym zakresie. 
Powiat jako Inwestor wiodący zobowiązuje się przeznaczyć na realizację 
zadania kwotę w wysokości 230 584,54 zł brutto, natomiast Gmina pomoc 
finansową w wysokości 26 000,00 zł brutto w postaci dotacji celowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „ZD” oraz  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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę 
chodników oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1480Z – ulica Mickiewicza w Gryfinie ” (druk nr 15/145). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „ZD” pomiędzy 
paragrafami w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł. 
Następnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz 
zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1480Z – ulica 
Mickiewicza w Gryfinie”. 
 
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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1480Z – ulica Mickiewicza w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 509/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1480Z – ulica Mickiewicza w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  
pod nr sprawy ZD.272.25.2013.MI. 
 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na zlecenie wykonania robót 
drogowych związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1379Z Banie – Dłużyna (druk nr 16/145). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie – MALDROBUD 
Spółka z o.o. z Myśliborza wykonanie robót drogowych związanych  
z poprawą systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1379Z Banie – 
Dłużyna, za kwotę 22 306,22 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.7134.2.56.2013.MI. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 

503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok (druk nr 21/145). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 503/2013 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie 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 uchwały nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie 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?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 510/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
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10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
22. 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 22/145). 

 
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 
Gryfi ńskiego 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?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 511/2013 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”. 
 
23. 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 23/145). 
 

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 
Gryfi ńskiego 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?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 512/2013 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”. 
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski  
 
- Zarząd zapoznał się z pismem zawierającym podziękowania Rodziny z Lubanowa 
poszkodowanej w wyniku pożaru za udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na usuwanie skutków pożaru, 
 - Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Burmistrza Morynia znak: ISR.P.7226.2.2013  
z dnia 09.09.2013 r. na pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak: 
ZD.7134.4.8.2013.MI z dnia 04.09.2013 r. dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji 
Witnica-Witnica PKP w ciągu drogi powiatowej 1428Z, 
- Zarząd zgłosił kandydaturę Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza do konkursu  
o „Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” w kategorii Inicjatywa Społeczna,  
za całokształt podejmowanych działań na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i rozwoju 
turystyki w Powiecie Gryfińskim. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 145/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 …………………………….. 
 


