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   Protokół nr 164/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 30 stycznia 2014 r. w godz. od 810 do 1600 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 163/IV/2013 z dnia 23 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

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

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 
umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych oraz wykaszanie 
terenów zielonych na terenie miasta Gryfino (druk nr 1/164). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

podpisał z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z Gryfina 
umowę nr 3/ZD/2014 na utrzymanie czystości ulic powiatowych (tj. ul.  
1 Maja, 9 Maja, Armii Krajowej, Asnyka, Długa, Fabr yczna, Flisacza, 
Łączna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, Mickiewicza, Niepodległości, 
Pomorska,  Sprzymierzonych i Zielna) oraz wykaszanie terenów zielonych 
na terenie miasta Gryfino o powierzchni 20 996,000 m2, na okres od dnia 
01.02.20104 r. do dnia 31.01.2015 r. Roczny koszt usługi utrzymania 
czystości wynosić będzie 45 360,00 zł brutto, natomiast wynagrodzenie  
za koszenie terenów zielonych nie przekroczy kwoty brutto: 12 600,00 zł. 

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

wyboru Wykonawcy na wykonanie wycinki, podcinki oraz nasadzeń 
kompensacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych w obrębie gmin 
Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, 
Stare Czarnowo oraz Gryfino i podpisania umowy w tym zakresie (druk 
nr 2/164). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Zakład Usług Leśnych, 
Drogowych i  Melioracyjnych w Chojnie Dorota Je ziorska – Ziętek 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania o cenę na wykonanie wycinki, podcinki oraz nasadzeń 
kompensacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych w obrębie gmin 
Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, 
Stare Czarnowo oraz Gryfino, za kwotę 63 720,00 zł brutto i podpisał 
umowę nr 4/ZD/2014 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
3. 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. Wycinka krzaków  
w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na trenie powiatu 
gryfi ńskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: 
Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń” (druk nr 3/164).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Wycinka 
krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na trenie powiatu 
gryfi ńskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko 
Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Mory ń”. 

 
Wykonanie usług związanych z wycinką krzaków w pasie drogowym  

na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w gminach:  
• Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa obejmuje wycinkę krzaków  

w pasie drogowym o powierzchni 48 182 m2 (1352Z Wełtyń – Gajki, 1360Z 
Steklno – Babinek, 1364Z  Drzenin – Sobieradz – Chwarstnica, 1367Z 
Szczawno – Bartkowo, 1351Z  Gardno – Pyrzyce (granica powiatu), 1381Z 
Widuchowa – Lubanowo ; 

• Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój obejmuje wycinkę krzaków w pasie 
drogowym o powierzchni 25 240 m2 (1389Z Krajnik Górny – Zatoń, 1381Z 
Widuchowa – Lubanowo, 1379Z Banie – Dłużyna, 1407Z Góralce – 
Tchórzono, 1380Z Piaseczno – Piaskowo, 1377Z Piaseczno – Tetyń); 
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• Cedynia, Moryń i Mieszkowice obejmuje wycinkę krzaków w pasie 
drogowym o powierzchni 14 192 m2 (1397Z Mętno – Moryń, 1397Z 
Przyjezierze – Jelenin, 1430Z Czachów – Radostów – Michałów). 
 
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. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na trenie powiatu 
gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 567/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci 
dróg powiatowych na trenie powiatu gryfińskiego z podziałem na  
3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: 
Cedynia, Mieszkowice i Moryń. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.03.2014.MI. 
 

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

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych 
do urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk 
nr 4/164). 
 

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 PAPCOM S.C. Z. Dobrodziej i Ł. Dobrodziej  
ze Szczecina wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zadanie  
pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
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Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 59 369,00 zł 
brutto. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do przygotowania 
zaktualizowanej informacji dot. adaptacji budynku w Nowym Czarnowie 
na potrzeby edukacyjne ze wskazaniem chronologii wykonywanych prac, 
zakresem postępowania przy robotach dodatkowych i innych. 
 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. 

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie (druk nr 5/164). 

 
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 1 w Chojnie. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 568/2014 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie (do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Powiatu Gryfińskiego związanych z projektem pn. „Aktywność fizyczna  
i przyja źń dla wszystkich” z programu Polsko – Litewskiego Funduszu 
Wymiany Młodzieży). 

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

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie (druk nr 6/164). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  



 5

 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 569/2014 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie (do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu 
Gryfi ńskiego związanych z projektem nr WND-RPZP.07.01.02-32-004/09 
pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie 
pracowni szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. 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 7/164). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wprowadził zmiany do regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński, które zostaną przekazane do 
zaopiniowania przez związki zawodowe oraz radzie powiatu na najbliższym 
posiedzeniu. 

Nadzór nad realizację zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. 
(druk nr 8/164). 

 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2014 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 107 265,46 zł  
na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 
zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim” 
w ramach POKL, Zarząd rozpatrzył go pozytywnie i postanowił wdrożyć  
w odpowiednim czasie. Na chwilę obecną dyrektor ma możliwość 
realizować projekt w ramach planu finansowego jednostki. 

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



 6

 
9. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2013 rok (druk nr 9/164). 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za 2013 rok, które zostanie przedstawione radnym 
na najbliższej sesji Rady Powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała  
od godz. 10.45 do godz. 15.50. 
 
 - po przerwie 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2014 rok (druk nr 10/164). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 570/2014 w sprawie uchwalenia 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 11/164). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 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 571/2014 w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

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

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2014 rok (druk  
nr 12/164). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok i upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, 
inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, 
których są dysponentami na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok i upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 572/2014 w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok i upoważnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk 
nr 13/164). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu realizacji 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 573/2014 w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 
rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
-  Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Gospodarki do projektu budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2014 r., 
- Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Chojnie dot. frekwencji uczniów za I semestr w roku szkolnym 
2013/2014 w oddziale klasowym 4-6 szkoły podstawowej przy SOSW w Chojnie, 
- Zarząd zapoznał się ze skargą na lekarza pełniącego dyżur w listopadzie 2013 r. w Spółce  
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz z korespondencją prowadzoną przez Prezesa 
Spółki w tym zakresie .  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 164/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 …………………………….. 


