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  Protokół nr 161/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 9 stycznia 2014 r. w godz. od 810 do 1130 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 159/IV/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w sprawie rozłożenia 
na raty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  
w pasach drogowych dróg powiatowych (druk nr 1/161). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami dot. wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej  
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 23 346,44 zł, stanowiącej łączną 
należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  
w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami, w opinii Zarządu wniosek powinien 
zostać rozpatrzony negatywnie (Decyzja nr 01/U/14 Starosty Gryfi ńskiego 
nie wyrażająca zgody na rozłożenie na raty należności w ww. sprawie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
zasad sprzedaży 96 szt. drzew topoli kanadyjskiej rosnących w pasie 
drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica – Bartkowo dz. nr ewid. 54/1 
obr. Mielenko gm. Gryfino oraz powołania komisji przetargowej  
do w/w postępowania (druk nr 2/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził zasady sprzedaży 96 szt. drzew topoli kanadyjskiej 
rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica – Bartkowo  
dz. nr ewid. 54/1 obr. Mielenko gm. Gryfino. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia zasad przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna na pniu (topola kanadyjska) 
pozyskanego poprzez wycinkę z pasa drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica – Bartkowo, stanowiące 
własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 556/2014 w sprawie określenia 
zasad przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna na pniu (topola 
kanadyjska) pozyskanego poprzez wycinkę z pasa drogi powiatowej  
Nr 1366Z Chwarstnica – Bartkowo, stanowiące własność Powiatu 
Gryfi ńskiego (cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł netto, w ramach wycinki 
przyszły Wykonawca wykonana nasadzenia kompensacyjne drzew w ilości 
192 szt.). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż  96 szt. drzew topoli 
rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica – Bartkowo, na terenie powiatu gryfińskiego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 557/2014 w sprawie powołania 
komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż  96 szt. 
drzew topoli rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica – 
Bartkowo, na terenie powiatu gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem ZD.272.01.2014.MI 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
3. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Morynia znak: ISR.P.7226.2.2013  
z dnia 31. 12.2013 r. dot. budowy ciągu pieszego relacji Witnica  - Witnica PKP 
w ciągu drogi powiatowej  Nr 1428Z i zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD”  
o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

 
4. Wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na naprawę awarii 
kotła w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 3/161). 
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 Na wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. naprawy awarii kotła grzewczego w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Wydział „RI” do przedstawienia oferty na naprawę kotła 
poprzez wymianę dwóch członków, które uległy rozszczelnieniu. W ocenie 
Zarządu Zgromadzenie Sióstr realizując umowę dot. prowadzenia domu 
pomocy społecznej powinno samodzielnie podjąć decyzję, co do zmiany 
zastosowania rodzaju paliwa grzewczego w jednostce, za zgodą Zarządu. 
Jednocześnie Zarząd deklaruje ewentualną pomoc przy zrealizowaniu 
inwestycji w przedmiotowej sprawie. 
 Nadzór nad realizację zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – zapytanie o cenę,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (druk  
nr 4/161). 

 
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. „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych  
do urządzeń biurowych”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 558/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych  
do urządzeń biurowych”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.01.2014.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków oraz Zastępca Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia 
zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole nr 1/2014 
Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez 
Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo  
o ruchu drogowym z dnia 21 września 2012 r. (druk nr 5/161). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu i opini ą techniczną nr 93/2013 Biegłego Skarbowego 
Rzeczoznawcy Samochodowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na likwidacj ę pojazdu marki Opel Astra, rok produkcji 1994 
(wymienionego w protokole nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. z posiedzenia  
Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat 
Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z dnia 
21 września 2012 r.) wobec którego został orzeczony przepadek na rzecz 
Powiatu Gryfińskiego, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego  
w Gryfinie z dnia 5 września 2013 r., prawomocnego w dniu 10 grudnia 
2013 r. Pojazd zostanie przekazany na stację demontażu pojazdu PHU 
Stanisław Gałuszka w Chojnie, za kwotę około 416,00 zł netto. 

Nadzór nad realizacją zadnia powierza się Wydziałowi „KM”.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s zatwierdzenia propozycji zadań  z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej finansowanych ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  (druk  
nr 6/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził listę propozycji 22 zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 r. 
finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska, na łączną kwotę 1 750 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej 
weryfikacji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono 
dochody i wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 750 000,00 zł. Kwota ta 
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została rozdysponowana pomiędzy zaplanowane wcześniej zadania oraz  
na 5 nowo wprowadzonych. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do wystąpienia  
do Wojewody Zachodniopomorskiego o środki finansowe w formie dotacji 
celowej na zadanie pn. „Stabilizacja wód jeziora Orzechów w celu 
zabezpieczenia dróg oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przed 
zalewaniem jego nadmiernie spiętrzonymi wodami”.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ” i „GN”. 

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

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy o współpracy promocyjnej  
z Binowo Park Sp. z o.o. (druk nr 7/161). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy o współpracy promocyjnej Powiatu Gryfińskiego z Binowo Park  
Sp. z o.o. po wcześniejszym wprowadzeniu zmiany zapisu paragrafu 2 pkt 3 
porozumienia, zmianie załącznika do porozumienia oraz podpisaniu 
poprawionej umowy przez Wykonawcę – Binowo Park Sp. z o.o. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wyrażenia zgody na podpisanie umów z Gminą Chojna w sprawie 
realizacji w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego na 
prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie (druk nr 8/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

• zawarcie z Gminą Chojna umowy nr 1/ASiIS/2014 w sprawie 
realizacji w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego 
na prowadzeniu  przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Chojnie 49 godzin zajęć rewalidacyjnych metodą Marii Montessori  
dla ucznia szkoły podstawowej nr 2 w Chojnie, na okres  
od 13 stycznia 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r., 

• zawarcie z Gminą Chojna umowy nr 2/ASiIS/2014 w sprawie 
realizacji w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego 
na prowadzeniu  przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Chojnie 21 godzi zajęć rewalidacyjnych metodą Marii Montessori  
oraz 41 godzin zajęć stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem 
metody wielozmysłowej Poranny krąg dla ucznia szkoły podstawowej 
z Grzybna, na okres od 13 stycznia 2014 r. do dnia 25 czerwca  
2014 r. 
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W celu pokrycia kosztów realizacji zadań, Gmina przekaże Powiatowi 
odpowiednio tytułem dotacji kwotę  3 247,00 zł brutto oraz 3 909,00 zł 
brutto. 

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

dot. rozpatrzenia oferty Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w/s przeprowadzenia badań 
socjologicznych na temat procesu kształtowania się tożsamości 
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie przez 
Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej  
w Szczecinie na przeprowadzenie  w czerwcu 2014 r. badań socjologicznych 
na temat procesów kształtowania się tożsamości mieszkańców Powiatu 
Gryfi ńskiego, za kwotę 18 450,00 zł brutto. Zadanie zostanie sfinansowane  
ze środków przeznaczonych na promocję powiatu. 

Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” do wyst ąpienia do WSHTWP  
w Szczecinie o możliwość przeprowadzenia dodatkowo badań 
socjologicznych wśród uczniów zespołów szkół ponadgimnazjalnych,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński oraz uczestników 
Gryfi ńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

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

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie oraz dochodów powiatu na 2014 r. (druk nr 10/161). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750 – Administracja 
publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 44 998,80 zł oraz 
zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatu w kwocie 38 245,20 zł,  
w związku z zatwierdzeniem przez Euroregionalny Komitet Steruj ący 
wniosku pn. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji 
publicznej” złożonym przez Powiat Gryfiński w ramach Funduszu Małych 
Projektów INTERREG IV A. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
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12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r. (druk 
nr 11/161). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków jednostki na 2014 r. w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, paragrafie 4270 – Zakup 
usług pozostałych w kwocie 12 619,80 zł, w związku z remontem kotła 
centralnego ogrzewania znajdującego się w budynku kotłowni jednostki, 
którego remont zostanie zakończony w styczniu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu 
zawarcia nowej umowy na dostawę paliw płynnych na okres od 1 lutego 
2014 r. do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 12/161). 

 
Po zapoznaniu się z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia nowej umowy na dostawę 
paliw płynnych na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. 
 Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do wyst ąpienia z pismem  
do Komendanta o złożenie wyjaśnień, na jakiej podstawie została zawarta 
umowa w przedmiotowej sprawie na okres od 1 lutego 2011 r.  
do 31 stycznia 2014 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi jednostki. 
 
14. Informacja w zakresie zmian do budżetu powiatu na 2014 r.  

i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2039 (druk nr 13/161). 
 
 Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu w zakresie 
wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu na 2014 r. i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2014-2039 oraz z projektem planu 
finansowego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na 2014 r. 
 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
 - Zarząd zapoznał się z pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Szczecinie znak: S-1.431.4.1.2014.JJ z dnia 7 stycznia 2014 r. w/s przeprowadzenia 
kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój w dniach  
20-24 stycznia 2014 r., 
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- Zarząd zapoznał się pismem Przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie transportu, 
przekazywania, przechowywania preparatów szczepionkowych oraz instrukcji postępowania 
ze szczepionkami w przypadku awarii chłodniczych lub awarii energii elektrycznej  
wraz z odpowiedzią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia  
31 grudnia 2013 r., 
- Zarząd, po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu, postanowił przekazać pomoc finansową  
w wysokości 6 000,00 zł dla pogorzelców z Gminy Chojna. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 161/IV/2014. 
 
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 …………………………….. 


