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  Protokół nr 162/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 16 stycznia 2014 r. w godz. od 810 do 1230 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 160/IV/2013 z dnia 9 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2013 r. (druk 
nr 1/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie  
za 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2013 r.,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie  
za 2013 r. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. (druk 
nr 2/162). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie  
na 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie  
na 2014 r. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli 
za 2013 r. (druk nr 3/162). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego 
planu kontroli za 2013 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli  
za 2013 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego 
planu kontroli za 2013 r. 

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie 
na 2014 r. (druk nr 4/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  
na 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2014 r. 
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5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 
planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. (druk nr 5/162). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. 

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Chojna (druk nr 6/162). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna (pomoc finansowa zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł dla osób 
poszkodowanych w wyniku dwóch pożarów mających miejsce w grudniu 
2013 r. w Chojnie i Grzybnie). 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił  Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

– Waldemar Derkacz. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  

nr 427/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lipca 2008 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 7/162). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła p.o. Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 427/2008 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr 427/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 559/2014 w sprawie w sprawie 
zmiany uchwały nr 427/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lipca 
2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (paragraf 16 ust. 1 regulaminu 
stanowiącego załącznik do ww. uchwały otrzymuje brzmienie „Dom jest 
miejscem stałego pobytu dla 120 mieszkańców”). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru  

na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 8/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru na kierownicze 

stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i wprowadził do niego poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie wraz ze zmianami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 560/2014 w sprawie naboru  
na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła  p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody  
na podpisanie przez Starostę Gryfi ńskiego i Wicestarostę Gryfi ńskiego 
Listu Intencyjnego (druk nr 9/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Podinspektor Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Grzegorz Kłapouch. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Członek – Roman Rataj. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na podpisanie przez Starostę Gryfi ńskiego i Wicestarostę Gryfi ńskiego 
Listu Intencyjnego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Starostę Gryfińskiego i Wicestarostę Gryfińskiego Listu 
Intencyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 561/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na podpisanie przez Starostę Gryfi ńskiego i Wicestarostę 
Gryfi ńskiego Listu Intencyjnego (w imieniu Zarządu w sprawie współpracy 
w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie 
elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego”). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „AB”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Podinspektor Wydziału Architektury  
i Budownictwa – Grzegorz Kłapouch. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Roman Rataj. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania remontu chodnika dla poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi przy ul. Krasi ńskiego i Armii Krajowej w Gryfinie 
(druk nr 10/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie – Usługi Budowlane 
Ambroziak Jan z Gardna wykonania remontu chodnika przy ulicach 
Krasińskiego i Armii Krajowej w Gryfinie o powierzchni do 100 m2  w celu 
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poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, w terminie do dnia 
20.02.2014 r., za kwotę 13 530,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem ZD.7134.2.01.2014.MI. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – 
Warnice na odcinku Kłodowo – Żelechowo (druk nr 11/62). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Zakład Usług Technicznych 
„KOMPLET INWEST” ze Szczecina wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  
o cenę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice na odcinku 
Kłodowo – Żelechowo o długości około 3 km, z oferowaną kwotą  
34 440,00 zł brutto i podpisał umowę Nr 1/ZD/20104 w tym zakresie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem ZD.272.28.2013.MI. 
 

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

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na wykonanie  
i montaż ścianki mobilnej półautomatycznej wydzielającej 
pomieszczenie w budynku ZSS w Nowym Czarnowie (druk nr 12/162). 

 
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. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy - 
PROHAUS BRAMY & DRZWI ze Szczecina na wykonanie i montaż 
ścianki mobilnej półautomatycznej wydzielającej pomieszczenie w budynku 
ZSS w Nawym Czarnowie, za kwotę 48 758,65 zł brutto. Umowa  
w przedmiotowej sprawie zostanie podpisana po uchwaleniu budżetu 
powiatu na 2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem RI.251.37.2013.SD. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych o Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. rozpatrzenia ofert na naprawę awarii kotła w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu (druk nr 13/162). 

 
Na wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy 
– CALESCO S.A. ze Szczecina na wykonanie wymiany członów kotła  
w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, które uległy rozszczelnieniu,  
za kwotę 12 845,38 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu 
wykonania umowy na „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej 
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Powiatu Gryfińskiego” w zakresie wykonania etapu III oraz  
`IV – końcowego (druk nr 14/162). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przesunięcie terminu wykonania przez firmę BLUE OCEAN Business 
Consulting Sp. z o.o. z Warszawy zadania dot. opracowania w formie 
tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego” w zakresie wykonania 
III etapu w terminie do dnia 28.02.br. oraz etapu IV – końcowego –  
w terminie do dnia 30.04.br i podpisał aneks nr 1 do umowy nr 12/RI/13  
z dnia 17.05.2013 r. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „KM”. 
 
15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Świadczenie usług 
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk  
nr 15/162). 
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 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – Pocztę Polską S.A. Biuro Klienta Biznesowego  
i Instytucjonalnego Region Sprzedaży ze Szczecina – wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług 
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, z oferowaną 
kwotą 222 117,95 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
16. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na świadczenie usług 
obsługi prawnej (druk nr 16/162). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuścił Członek – Jan Podleśny. 

 
W trakcie dyskusji nad powyższym drukiem Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski 
ogłosił 15 minutową przerwę w obradach, od  godz. 10:05 do 10:20. 

 
Po zapoznaniu się z informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyboru 
Wykonawcy na świadczenie usług obsługi prawnej, Zarząd  
w związku z wątpliwościami i niejasnościami dot. obliczenia punktacji  
za III kryterium ze SIWZ, jednogło śnie postanowił unieważnić 
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.: postępowanie jest obarczone 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiaj ącą    zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyliczenie 
uniemożliwia precyzyjne określenie kryterium, które może być decydujące 
przy wyborze oferty. 

Jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI” do przygotowania nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej 
sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Jan Podleśny. 
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17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie Starosty i Wicestarosty z przewodniczącym 
Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80, Burmistrzem Gminy Gryfino, 
Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przewodniczącym MOZ NSZZ Solidarność 80 
przy PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra, w związku z niepewną sytuacją Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. i troską o przyszłość Regionu Pomorza Zachodniego. Uczestnicy 
spotkania podpisali porozumienie na mocy którego, strony zobowiązują się wystąpić  
do Ministra Skarbu Państwa z inicjatywą natychmiastowego wszczęcia dialogu społecznego 
w sprawie strategii Państwa, co do dalszego rozwoju i funkcjonowania PGE, szczególnie 
Zakładu Elektrowni Dolna Odra. Strony porozumienia będą zapraszać do podpisania 
dokumentu inne podmioty i organizacje społeczne zainteresowane działaniem na rzecz jego 
realizacji.  W dniu 15 stycznia br., (w nawiązaniu do wyżej wspomnianego spotkania), odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Elektrowni Dolna Odra – dyrektora oddziału i dyrektora 
ekonomiczno – finansowego ze Starostą. Dyrektor Oddziału Zespołu poinformował, jakie 
inwestycje będą przeprowadzane w najbliższym czasie przez Zakład. Starosta na tym 
spotkaniu przekazał informację, że w dniu 21 stycznia br. inwestor Polskie Sieci 
Energetyczne, Wojewoda Zachodniopomorski, Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego, przedstawiciele gmin: Goleniów, Stepnica, Gryfino, Wolin, Polic  
a także Zarządów Powiatów: goleniowskiego, kamieńskiego, polickiego i gryfińskiego 
podpiszą list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu 
publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przemysłowych  
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ponadto dyrektor oddziału poinformował,  
że zaproponuje dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie bliższą 
współpracę i objęcie klas Technikum Elektrycznego patronatem Elektrowni Dolna Odra.  
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie (druk nr 17/162). 
 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  
i wprowadził do niego poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  
wraz ze zmianą? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 562/2014 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie (do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją projektu pn. Praktyki 
zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma” realizowanego  
w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”). 

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

niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2014 (druk 
nr 18/162). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie kontroli szkół niepublicznych 

dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2014. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie kontroli szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2014 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 563/2014 w sprawie kontroli szkół 
niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2014 (kontrola 
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie oraz Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Edukator” w Gryfinie w zakresie 
zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu 
dotacji otrzymanej z budżetu powiatu w 2013 r., zaplanowana  
na styczeń/luty). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 19/162). 

 
 Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki zawieraj ącym propozycje zmian  
do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, postanowił rozpatrzyć 
wniosek na kolejnym posiedzeniu, ustalając wówczas ostateczną wersję ww. 
regulaminu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s ustalenia dotacji na rok 2014 dla: 
a) Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację powierzonego 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej  

b) Gminy Gryfino na realizację powierzonego zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej (druk nr 20/162). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd jednogłośnie ustalił dotacje na 2014 r. dla Gminy Gryfino i Gminy 
Chojna w wysokości po 8 000,00 zł na realizację powierzonego zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia  powiatowej biblioteki publicznej oraz 
Gminy Gryfino dotacj ę w wysokości 100 000,00 zł na realizację 
powierzonego zadania publicznego w zakresie prowadzenia zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna 
pracownikowi jednostki (druk nr 21/162). 

 
 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie 
pracownikowi jednostki drewna (topoli) pochodzącego z przeprowadzonej 
w marcu 2013 r. wycinki drzew, z przeznaczeniem na odbudowę domu, 
który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

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

 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia 

kontroli realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju dla 82 osób przewlekle 
somatycznie chorych” (druk nr 22/162). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli 
realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju dla 82 osób przewlekle 
somatycznie chorych”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 564/2014 w sprawie 
przeprowadzenia kontroli realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 
„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju dla 82 osób 
przewlekle somatycznie chorych”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – c.d. 

 
- Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie znak: DPS.Adm.381-11-14-07/14 z dnia 14.01.2014 r. w sprawie wyboru 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa pieluchomajtek 
dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 162/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 …………………………….. 


