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 Protokół nr 149/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 10 października 2013 r. w godz. od 800 do 950  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 148/IV/2013 z dnia 03 października 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
Zarząd jednogłośnie dokonał korekty do rozstrzygnięcia wniosku Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup pomocy 
dydaktycznych do pracowni elektrycznej niezbędnych do realizacji podstawy 
programowej oraz do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe (druk nr 3/148), przeznaczając z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu kwotę  
w wysokości 30 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie umowy na roboty dodatkowe wynikłe w czasie 
realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin – 
Czelin, przejście przez m. Troszyn” (druk nr 1/149). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami  - Arkadiusz Durma. 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie przez Firmę 

MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu  
robót dodatkowych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej 
Nr 1415Z Zielin-Czelin, przejście przez m. Troszyn, za kwotę 19 052,21 zł 
brutto i podpisał umowę Nr 35/ZD/2013 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

2. 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. „Dostawa soli drogowej 
kamiennej do zimowego utrzymania dróg”(druk nr 2/149). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  
Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa 
soli drogowej kamiennej do zimowego utrzymania dróg”. 
 
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. „Dostawa soli drogowej kamiennej do zimowego utrzymania dróg” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 520/2013 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa soli drogowej kamiennej  
do zimowego utrzymania dróg”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru inspektora nadzoru branży elektrycznej 
inwestycji pn. „Przystosowanie budynku w Nowym Czarnowie  
do potrzeb edukacyjnych” (druk nr 3/149). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  

Członek Zarządu – Jan Gładkow. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – Firmę Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych Ryszard 
Sznigir z Gryfina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej nad inwestycją pn. „Dostosowanie budynku w Nowym 
Czarnowie na potrzeby edukacyjne”, z oferowaną kwotą 4 305,00 zł brutto  
i podpisał umowę na nadzór inwestorki w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie XII Festiwalu Piosenki 
Angielskiej EYE w Widuchowej (druk nr 4/149). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 700,00 zł 
XII Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej, który odbędzie się 
25 października br. 

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

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy o koordynację kształcenia 
młodocianych z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk 
nr 5/149). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd jednogłośnie podpisał z Zespołem Szkół Rzemieślniczych z siedzibą 
w Szczecinie umowę nr 12/2013 o koordynację kształcenia zawodowego 
młodocianych uczniów z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych  
zasadniczej szkoły zawodowej na turnusach zawodowych I, II, III stopnia 
realizowanych w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
na terenie województwa zachodniopomorskiego lub w innym województwie 
w zależności od ustaleń dokonanych na krajowej naradzie koordynacyjnej, 
za kwotę 1 342,00 zł brutto w roku szkolnym. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do wystąpienia  
z pismem do Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych o wykazanie całości 
kalkulacji kosztów związanych z koordynacją kształcenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia 

zgody na likwidację pojazdów wymienionych w protokole nr 2/2013  
i 3/2013 z dnia 03.10.2013 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności 
pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych 
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia  
20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 6/149). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Jan Podleśny. 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik Śmiałkowska. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, opiniami technicznymi nr 65-66/2013 Biegłego Skarbowego 
Rzeczoznawcy Samochodowego oraz protokołami Nr 2-3/2013 z dnia  
03 października 2013 r. z posiedzenia Komisji powołanej w celu dokonania 
oceny przydatności pojazdów, które stały się własnością Powiatu Gryfińskiego  
 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację: 
- samochodu osobowego marki Mercedes 124, rok produkcji 1987 wobec 
którego został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Gryfi ńskiego  
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie; 
- samochód osobowy marki FORD ESCORT, rok produkcji 1992 wobec 
którego został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Gryfi ńskiego  
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie. 

 Jednocześnie postanowił przekazać odpłatnie ww. samochody osobowe  
na stacje demontażu pojazdów ZHU „GAJPOL” S.C. L&M Gajewscy  
z Gozdowic za kwotę ok. 0,37 zł/kg złomu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

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

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

 - Jan Podleśny. 
 
7. Wniosek Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  

w/s wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie 
Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie 
drogi powiatowej (druk nr 7/149). 

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę 
odszkodowania w wysokości 13 682,00 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa 
na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości oznaczonej nr działki 30/4  
o pow. 190 m2 , położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki, przeznaczonej 
na poszerzenie drogi powiatowej oraz zaakceptował projekt porozumienia 
w sprawie wysokości, terminu i sposobu wypłaty odszkodowania w tym 
zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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8. Wniosek Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  

w/s wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy Gryfino z tytułu przej ęcia  
z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne (druk 
nr 8/149). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. odszkodowań za nieruchomości przejęte  
z mocy prawa pod drogi publiczne, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na rozliczenie wzajemnych roszczeń wynikających z przysługującego 
odszkodowania, tj. Gmina Gryfino wypłaci na rzecz Powiatu Gryfi ńskiego 
kwotę w wysokości 2 562,00 zł, natomiast Powiat będzie zwolniony  
z wypłaty odszkodowania (wysokość odszkodowania przysługująca Gminie 
– 24 838,00 zł, wysokość odszkodowania przysługująca Powiatowi – 
27 400,00 zł) oraz zaakceptował projekt porozumienia w sprawie wysokości, 
terminu i sposobu wypłaty odszkodowania w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia 

rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina 
Chojna (druk nr 9/149). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia rokowań  

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna i wprowadził 
do niego zmiany. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 521/2013 w sprawie 
przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Chojna 2 gmina Chojna (oznaczonych numerami działek 138 o pow. 391 m2 
zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym dla 
rolnictwa, 194/1 o pow. 991 m2, 194/4 o pow. 81 m2 o pow. 3 683 m2, 
położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna. Cena 
wywoławczą rokowań na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości została 
ustalona w kwocie 40 000,00 zł, natomiast cena nabycia przedmiotowych 
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nieruchomości, może zostać rozłożona maksymalnie na 5 rat rocznych. 
Nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 10/149).  

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian 
w planie finansowym wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195-Pozostała działalność. Zmniejsza się plan wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 36 392,00 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków: 

• ZSP nr 1 w Chojnie o kwotę 8 610,00 zł, 
• ZSP nr 2 w Gryfinie o kwotę 6 223,00 zł, 
• ZSS w Nowym Czarnowie o kwotę 8 137,00 zł, 
• SOSW w Chojnie o kwotę 8 396,00 zł, 
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę  

5 026,00 zł. 
Środki przeznacza się na wypłatę nagród dla dyrektorów i nauczycieli  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „EK”  
i Dyrektorom jednostek. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 11/149).  
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian 
w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale  
80195-Pozostała działalność. Zmniejsza się plan finansowym wydatków  
w paragrafie 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu w paragrafie 4170-Wynagrodzenia 
bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ekspertów za udział  
w pracach komisji egzaminacyjnej (egzamin na nauczyciela mianowanego). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „EK”. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  
w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 
Wydziału „ZD” (druk nr 12/149).  
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Dogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian dokonuje 
się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. 
Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł plan finansowy wydatków w paragrafie 
4270-Zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
na zadanie „Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie 
Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”, „ZD”. 
 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.(druk  
nr 13/149). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
(z rezerwy ogólnej budżetu powiatu) planu finansowego wydatków 
jednostki w dziale w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – 
Szkoły Podstawowe Specjalne o kwotę 25 287,24 zł oraz rozdziale 80111 – 
Gimnazja Specjalne o kwotę 20 300,00 zł, z przeznaczeniem na opisy  
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 14/149). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały 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 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 522/2013 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. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
15. 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 15/149). 
 
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 i wprowadził do niego zmiany. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w  Gryfinie 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 wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 523/2013 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”. 
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski . 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 149/IV/2013. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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