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  Protokół nr 163/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 23 stycznia 2014 r. w godz. od 810 do 1145 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: 
- Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
w/s wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażenie przez Radę Powiatu 
woli dostosowania uchwały nr XXV/189/2013 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie  
oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, do stanu zgodnego 
z prawem poprzez wyeliminowanie wadliwego przepisu paragrafu 4 (druk nr 
6a/163). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 162/IV/2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia 

skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
(druk nr 1/163). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w  Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
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 
rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania  
w/s uzgodnienia projektu na zabudowanie szafy kablowej SK3 i złącza 
kablowego – pomiarowego ZKP oraz na ułożenie linii kablowej YAKY 
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na nieruchomości oznaczonej nr działki 75/4 położonej w obrębie nr 5  
miasta Gryfino, będącej w udziale 37/100 części własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 2/163). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru 
Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla ENEA Operator 
Sp. z o.o. na zabudowanie szafy kablowej SK3 i złącza kablowego  - 
pomiarowego ZKP oraz na ułożenie linii kablowych typu YAK4x150 mm2  
i YAKY 4x70 mm2 na nieruchomości oznaczonej numerem działki 75/4, 
położonej w obrębie nr 5 miasta Gryfino, będącej własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego w udziale 37/100 części. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN” 
 

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

 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. 
(druk nr 10/163). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie o kwotę 5000,00 zł, po uchwaleniu budżetu powiatu 
na 2014 r., w związku z ponoszonymi wydatkami na doskonalenie  
i dokształcenie zawodowe nauczycieli. 

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

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

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie  
i filii w Chojnie oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego  
do dyrektora jednostki, w związku z przeprowadzoną kontrolą (druk nr 
3/163). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista 
ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 

Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z kontroli dora źnej przeprowadzonej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie i filii w Chojnie w zakresie 
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udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego, w tym również w zakresie zgodności ze standardami kontroli 
zarządczej i skierował wystąpienie pokontrolne do Dyrektora jednostki. 
Kontrola odbyła się w terminie od 25 czerwca do 02 lipca 2013 r. Okresem 
kontroli były obj ęte wybrane dotacje i refundacje z 2010 r. i 2013 r. 

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

 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1711.6.2013. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista ds. Kontroli 

– Edyta Szturo. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 
protokołu z przeprowadzonej licytacji na sprzedaż 96 szt. drzew topoli 
kanadyjskiej rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z 
Chwarstnica – Bartkowo dz. nr ewid. 54/1 obr. Mielenko gm. Gryfino 
oraz podpisania umowy na wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych (druk nr 4/163). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z licytacji przeprowadzenia sprzedaży  
96 szt. drzew topoli kanadyjskiej rosnących w pasie drogi powiatowej  
Nr 1366Z Chwarstnica – Bartkowo dz. nr ewid. 54/1 obr. Mielenko  
gm. Gryfino przeznaczonych do wycinki i wykonania nasadzeń 
kompensacyjnych w ilości 192 szt. drzewek wraz z opalikowaniem oraz 
zawarł umowę nr 2/ZD/2014 z Jarosławem Krupieńczykiem i Agnieszką 
Woźniak-Krupie ńczyk prowadzącymi działalność gospodarczą  
pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELGERON PLUS 
s.c. z Lubiszyna. Ww. wykonawca z tytułu pozyskanego drewna przed 
rozpoczęciem prac zapłaci Zamawiającemu kwotę 6 273,00 zł brutto, 
wniesione do przetargu wadium w wysokości 3 000,00 zł zostanie naliczone 
na poczet ww. należności. Wykonawca w terminie do 1 marca br. 
zobowiązuje się do wycięcia 96 szt. topól a w terminie do 30 kwietnia br. 
wykonania nasadzeń kompensacyjnych z palikami wraz  
z uporządkowaniem terenu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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. „Świadczenie usług 
obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/163). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu zmian (w części 
dot. sposobu dokonywania oceny doświadczenia w latach osób 
uczestniczących w zamówieniu) Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej”  
dla Powiatu Gryfińskiego. 
 
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. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 565/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” dla 
Powiatu Gryfińskiego. 

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.272.02.2014.SD. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie środków z planu 
finansowego Starostwa Powiatowego na 2014 r. z zadania  
pn. „Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów 
obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie” w celu 
wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki  
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o dofinansowanie i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej  
na remont sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie i ZSP nr 1 w Chojnie 
(druk nr 6/163). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd upoważnił Wydział „RI” do rozpocz ęcia 
przygotowania procedur dot. złożenia do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
wniosku o dofinansowanie planowanych zadań w zakresie remontu  
sal gimnastycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  
w Chojnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
Przygotowanie procedur, tj. zlecenie wykonania dokumentacji projektowej 
nastąpi ze środków budżetowych (30 0000,00 zł), natomiast w stosownym 
czasie dokona się wyodrębnienia zadań. 

Warunkiem złożenia wniosku o ubieganie się dofinansowania ww. zadań 
jest złożenie przez dyrektorów jednostek oświadczeń wskazujących,  
że na salach gimnastycznych w jednostkach trenują lokalne kluby 
sportowe. 

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. 

 
8. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, S portu i Turystyki  

w/s wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażenie przez 
Radę Powiatu woli dostosowania uchwały nr XXV/189/2013 Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gryfinie ul. Łu życka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w 
Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, do stanu zgodnego z prawem 
poprzez wyeliminowanie wadliwego przepisu paragrafu 4 (druk  
 nr 6a/163). 
 

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

 
Zarząd jednogłośnie przekazał komisjom stałym Rady Powiatu 

wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażenie przez Radę 
Powiatu woli dostosowania uchwały nr XXV/189/2013 Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie  
i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, do stanu zgodnego z prawem poprzez 
wyeliminowanie wadliwego przepisu paragrafu 4 wraz z opiniami 
prawnymi w ww. sprawie, celem wypracowania stanowiska. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 15 minutową przerwę w obradach, która 
trwała od godz. 10.30 do godz. 10.45. 

 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w 2014 roku (druk nr 7/163). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wysokości miesięcznej dotacji 

dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 
roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 566/2014 w sprawie wysokości 
miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w 2014 roku (kwota 511,52 zł na jednego ucznia zasadniczej 
szkoły zawodowej; kwota 100,79 zł na jednego ucznia liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na rozłączenie klas w Szkole 
Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie (druk nr 8/163). 
 

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na rozłączenie oddziału IV-VI szkoły 
podstawowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie i utworzeniu samodzielnej klasy VI od lutego 
do końca roku szkolnego 2013/20104., Zarząd jednogłośnie nie wyraził 
zgody na zmianę organizacji szkoły. Niezależnie od tego Dyrektor jednostki 
może przyjmować uczniów mając na uwadze liczebność oddziałów.  
 Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do uzupełnienia 
wniosku o informację dot. frekwencji uczniów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej z zakresu turystyki 
(druk nr 9/163). 

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

Zarząd jednogłośnie (Wicestarosta nie uczestniczył w podejmowaniu 
decyzji) rozpatrzył ofertę organizacji pozarządowej z zakresu turystyki  
tj. Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza na wsparcie realizacji zadania 
publicznego pn. 8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”  
na kwotę 7 000,00 zł. Termin realizacji zadania: 20.01. – 30.03.2014 r. 

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. 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
-   Zarząd przyjął przedstawione przez Skarbnika Powiatu propozycje zmian do projektu 
budżetu powiatu gryfińskiego na 2014 r., 
- Zarząd zapoznał się z wystąpieniami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonych w dniu: 

• 12 grudnia 2013 r. z realizacji zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie, 

• 17 grudnia 2013 r. z realizacji windyjkacji należności wynikających z umów 
dzierżawy najmu za I półrocze 2013 r., 

• 20 grudnia 2013 r. z realizacji przetargów, tj. modernizacji Sali gimnastycznej przy 
ZSP nr 2 w Gryfinie (Wydział „RI”), przebudowy nawierzchni odcinka drogi 
powiatowej nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec na odcinku km 5+476 do km 5+670 
(Wydział „ZD”), 

- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad na XXXII sesję Rady Powiatu 
zaplanowaną na 30 stycznia 2014 r. 
 
 Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 163/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 …………………………….. 


