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   Protokół nr 167/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 20 lutego 2014 r. w godz. od 810 do 925 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 166/IV/2013 z dnia 13 lutego 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty na „Dostawę wraz z montażem 
szafek metalowych do ZSS w Nowym Czarnowie”  (druk nr 1/167). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków  
oraz Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy  - firmę 
ABESFort z Warszawy na dostawę wraz z montażem szafek metalowych  
do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie z oferowaną kwotą 
4 686,30 zł brutto, zobowiązując Naczelnika do odpowiedniego doboru 
koloru szafek uwzględniając specyfikę szkoły i względy estetyczne. 

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. 

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. 

wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie prac polegających 
na sporządzeniu wyceny pojazdów usuniętych z drogi, w stosunku  
do których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Gryfińskiego 
postanowieniami Sądu Rejonowego w Gryfinie (druk nr 2/167). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z biegłym 
skarbowym z listy Skarbowej ze Szczecina prowadzącym działalność 
gospodarczą pn. Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef Gralewicz  
z Gryfina na wykonanie prac polegających na sporządzeniu wyceny 
pojazdów usuniętych z drogi, w stosunku do których orzeczono przepadek 
na rzecz Powiatu Gryfińskiego postanowieniami Sądu Rejonowego  
w Gryfinie. Szacunkowa wartość usługi będąca przedmiotem umowy 
wynosi 2 000,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.   
 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. 

wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usług 
polegających na przyjmowaniu do demontażu pojazdów kompletnych  
i niekompletnych przeznaczonych do likwidacji, odbioru pojazdów  
z miejsca przechowywania, wydawaniu stosownych zaświadczeń  
do demontażu pojazdu, w stosunku do których orzeczono przepadek  
na rzecz Powiatu Gryfińskiego postanowieniami Sądu Rejonowego  
w Gryfinie (druk nr 3/167). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z ZUH „ZENEX-
AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych Mgr Inż. Zenon Staszków  
z Goleniowa na wykonanie usług polegających na przyjmowaniu  
do demontażu pojazdów kompletnych i niekompletnych przeznaczonych  
do likwidacji, odbioru pojazdów z miejsca przechowywania, wydawaniu 
stosownych zaświadczeń do demontażu pojazdu, w stosunku do których 
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Gryfińskiego postanowieniami Sądu 
Rejonowego w Gryfinie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
Zamawiającemu kwoty 770,00 zł brutto za każdy pojazd wskazany  
w zleceniu odbioru pojazdu wystawionego przez Zamawiającego tytułem 
zryczałtowanej wartości części likwidowanego pojazdu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.   
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 
 

4. 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. „Bieżące utrzymanie 
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dróg powiatowych na terenie 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” 
(druk nr 4/167). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd,  
po wprowadzeniu zmiany treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym   
w części dot. przedmiotu zamówienia, jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych  
na terenie 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”. 
 
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. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 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 575/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych  
na terenie 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.272.06.2014.MI. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału  
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej  dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie  do podjęcia działań w imieniu Powiatu 
Gryfi ńskiego w celu powołania do życia Spółdzielni Socjalnej osób 
prawnych (druk nr 5/167). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Marianny 

Kołodziejskiej – Nowickiej  dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie  do podjęcia działań w imieniu Powiatu Gryfińskiego  
w celu powołania do życia Spółdzielni Socjalnej osób prawnych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 576/2014 w sprawie 
upoważnienia Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej  dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  do podjęcia działań  
w imieniu Powiatu Gryfińskiego w celu powołania do życia Spółdzielni 
Socjalnej osób prawnych. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 6/167). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 577/2014 w sprawie przyznania 
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (na okres od dnia 1.03.2014 r.  
do dnia 31.08.2014 r.). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 
7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
-  Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
znak: K.0021.70.DT.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. zawierającym uchwałę Nr XXV.96.2014 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecnie w sprawie wydania 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok oraz uchwałę Nr XXV.97.2014 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecnie w sprawie wydania opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego; 
- Zarząd zapoznał się z odpisem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie (uchylającego zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze) w związku ze skargą Rady 
Powiatu w Gryfinie na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego  
z dnia 3 października 2013 r. nr NK.3.4131.525.2013.AB w przedmiocie stwierdzenia 
nieważności uchwały nr XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń budynku  
przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest cześć tej samej nieruchomości. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 167/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 …………………………….. 


