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   Protokół nr 165/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 06 lutego 2014 r. w godz. od 810 do 920 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 164/IV/2013 z dnia 30 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania remontu nawierzchni bitumicznej masą na gorąco przy 
użyciu recyklera z wycinaniem i bez wycinania, na drogach 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 1/165). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zlecił firmie P.H.U. REOZD Spółka z o.o. z Pyrzyc 
uzupełnienie ubytków w jezdni bitumicznej masą „na gorąco” przy użyciu 
recyklera na drogach powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  
z wycinaniem i zagęszczeniem w ilości do 5 ton oraz bez wycinania w ilości 
do 20 ton, w terminie do 30 marca br. za kwotę do 20 860,80 zł brutto. 

W związku z powyższym zleceniem, Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” 
do uzupełnienia na kolejne posiedzenie informacji dot. przygotowania  
i rozliczania robót na drogach powiatowych, zgodnie z zarządzeniem  
nr 99/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 18.11.2008 r. w/s zlecania robót, 
usług i dostaw oraz przekazywania i odbioru robót związanych z realizacją 
zadań zarządcy dróg powiatowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych  w/s rozpatrzenia oferty na Wykonanie dokumentacji 
technicznej na modernizację przyłącza energetycznego i rozdzielni 
głównej w DPS w Trzcińsku-Zdroju” (druk nr 2/165).  
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór oferty – firmę 
EMPLAN Michał Zamolski z Gryfina na zrealizowanie zadania  
pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację przyłącza 
energetycznego i rozdzielni głównej w DPS w Trzcińsku-Zdroju”,  
z oferowaną kwotą 7 011,00 zł brutto.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
3. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. realizacji  inwestycji związanej z przeniesieniem 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie do Nowego Czarnowa (druk nr 
3/165). 

 
Zarząd zapoznał się z zaktualizowaną informacją Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
nt. realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie budynku w Nowym 
Czarnowie na potrzeby edukacyjne”. Zgodnie ze złożoną ofertą umowa 
podstawowa (na remont części budynku) zawarta w dniu 19.08.2013 r. 
opiewała na kwotę 301 070,14 zł brutto. Ostatecznie inwestycja całego 
budynku wyniosła 517 895,62 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/165). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 574/2014 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

W wyniku przeprowadzonej analizy Naczelnik Wydziału „EK” 
potwierdził, że płace nauczycieli w Powiecie Gryfińskim w 2013 r. znacznie 
przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela. 
Wydatki poniesione w 2013 r. na wynagrodzenia pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat wyniosły ogółem 11 302 454,02 zł, tj. 1 358 487,78 zł powyżej 
minimum wydatków wymaganych Kartą Nauczyciela. 

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela sprawozdanie w terminie do 17 lutego 2014 r.  zostanie 
przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Radzie 
Powiatu w Gryfinie, dyrektorom szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat gryfiński oraz związkom zawodowym 
zrzeszających nauczycieli.  

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

w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wyższą Szkołą 
Humanistyczną TWP w Szczecinie na przeprowadzenie badań 
socjologicznych nt. procesu kształtowania się tożsamości mieszkańców 
powiatu gryfińskiego (druk nr 5/165). 

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

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 4/EK/14  
z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie na przeprowadzenie 
badań sondażowych pn. „Społeczno – kulturowe korelaty przeobrażań 
tożsamości mieszkańców powiatu gryfińskiego. Studium socjologiczne 
społeczności lokalnej”. Badaniami zostanie objęta grupa reprezentatywna 
1080 mieszkańców powiatu gryfińskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz nr 2 w Gryfinie (po 100-121 
osób), uczestnicy Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (50-80 osób) 
do dnia 14 listopada 2014 r., za kwotę 18 450 zł brutto. 

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. 
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6. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem znak: L.dz.42/14 Przewodniczącej Zarządu Koła w Gryfinie 
Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia 27 stycznia 
2014 r. zawierającym zestawienie robót budowlanych przeprowadzonych w budynku przy  
ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie, 
- Zarząd zapoznał się z pismem znak: PPP-Go/3/312/14/K/14 Dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. dot. wyjaśnienia 
okoliczności wystąpienia z wnioskiem na przełomie IX/X 2013 r. o likwidację sprzętu 
komputerowego. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 165/IV/2014. 
 
Po zakończeniu posiedzenia Zarząd udał się z wizytą do Zespołu Szkół Specjalnych i Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
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 …………………………….. 


