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   Protokół nr 168/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 27 lutego 2014 r. w godz. od 800 do 820   oraz w dniu 28 lutego 
2014 r. w godz. od 800 do 910 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 – Wicestarosta Gryfiński 

Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został przyjęty ze zmianami. 
3.    Protokół Nr 167/IV/2013 z dnia 20 lutego 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
W dniu 28 lutego 2014 r. dodano następujące druki: 

• Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
w/s przyjęcia protokołu z prac Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
(druk nr 3/168). 
• Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
dot. przyjęcia sprawozdań z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie  
i Gryfinie (druk nr 4/168). 

• Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2013 (druk  
nr 5/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. wniosku Biura Projektów INBUD ze Szczecina działającego  
na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie, w sprawie uzgodnienia 
projektu na budowę i przebudowę sieci kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki 
komunalne z Nowego Czarnowa do Pniewa, a przechodzącej miedzy innymi przez 
nieruchomość oznaczoną numerem działki 257/11, położoną w obrębie Pniewo, gmina 
Gryfino, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki w/s wyrażenia 
zgody na dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej (druk nr 7/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  w/s wyrażenia 
zgody na dofinansowanie wyjazdu Stowarzyszenia Amazonek „EWA” (druk nr 8/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki w/s wyrażenia 
zgody na dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach 2014 
(druk nr 9/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody 
na nauczanie indywidualne (druk nr 10/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na rok 2014 (druk nr 11/168). 
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• Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s rozpatrzenia oferty na „Dostawę wraz z montażem mebli do ZSS Nowe Czarnowo” 
(druk nr 12/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s rozpatrzenia oferty na „Wykonanie ogrodzenia działki ZSS w Nowym Czarnowie” 
(druk nr 13/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
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. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk nr 14/168). 
• Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykonania umowy na zadanie  
 pn. „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego” w zakresie wykonania 
etapu III oraz etapu IV – końcowego (druk nr 15/168). 
• Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
dot. przeprowadzonej kontroli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie (druk nr 16/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany 
planu finansowego dochodów i wydatków powiatu oraz zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. (druk nr 17/168). 
• Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie 
finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. – Wydziału „OR” 
(druk nr 18/168). 
• Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie  
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 19/168). 
• Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w/s zwiększenia planu  finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 20/168). 
• Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany  
planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 21/168). 
• Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany  
planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk nr 22/168). 
• Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 
rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk  
nr 23/168). 

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy 
grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2014 roku,  
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, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 1/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Remont 
cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2014 roku,  
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, Mory ń i Mieszkowice”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2014 roku, 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, Moryń i Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 578/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją 
asfaltową dróg powiatowych w 2014 roku, 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, 
Moryń i Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.07.2014.MI. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i  Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zlecenia wykonania prac melioracyjnych związanych  
z udrożnieniem przepustu pod drogą powiatowa Nr 1356Z Gryfino – 
Linie, przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie (druk nr 2/168). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i  Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd 
jednogłośnie zlecił firmie Usługi Melioracyjne Sp.c. K. Wielkopolski,  
Z. Sędłak z Gryfina wykonanie prac dotyczących poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie poprzez 
udrożnienie przepustu pod ww. drogą, przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie 
za kwotę 17 220,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD” i „O Ś”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.7134.2.8.2014.MI. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału  

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu do dnia  
28 lutego 2014 r. do godz. 8.00. 
 
Po przerwie w obradach uczestniczyło czterech Członków Zarządu Powiatu. 
 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s przyj ęcia protokołu z prac Komisji Konkursowej 
powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 3/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z przeprowadzonego 
naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (z wyłonionych kandydatów Komisja nie dokonała 
wyboru na stanowisko dyrektora). 

 
4. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. przyj ęcia sprawozdań z działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie (druk nr 4/168). 

 
 Zarząd, po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, jednogłośnie przyjął sprawozdania  
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie  
za 2013 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2013 (druk nr 5/168). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 
2013. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2013   
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 579/2014 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2013. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wniosku Biura Projektów INBUD ze Szczecina 
działającego na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
 w Gryfinie,    w sprawie uzgodnienia projektu na budowę i przebudowę 
sieci kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki komunalne z Nowego 
Czarnowa do Pniewa, a przechodzącej miedzy innymi przez 
nieruchomość oznaczoną numerem działki 257/11, położoną w obrębie 
Pniewo, gmina Gryfino, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 6/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Biura Projektów INBUD  
ze Szczecina działającego na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na budowę i przebudowę 
sieci kanalizacji tłoczonej odprowadzającej ścieki komunalne z terenów 
przyległych do elektrowni Dolna Odra do kanalizacji na terenie m. Pniewo, 
przechodzącej przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 257/11 
(położonej w obrębie Pniewo, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego – 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Psychiatryczny) i skierował pisma do 
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Biura Projektowego INBUD oraz Prezesa Zarządu Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki 

w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (druk nr 7/168). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł 
eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzie ż zapobiega pożarom”, skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który odbędzie  
się w dniu 25 marca 2014 r. 

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

w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wyjazdu Stowarzyszenia 
Amazonek „EWA” (druk nr 8/168).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 1 000,00 zł wyjazdu Stowarzyszenia Amazonek „EWA”  
do Częstochowy, który odbędzie się w dniach 2-4 października 2014 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Szachach 2014 (druk nr 9/168). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 400,00 zł udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach 
2014 dla dwóch reprezentantek klubu UKS Biały Pion wraz z opiekunem, 
które odbędą się w dniach 23-30 marca 2014 r. w Jastrzębiej Górze.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne (druk 
nr 10/168). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz orzeczeniem Nr 58/13/14  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczenia kl. III LO, od dnia 
03.03.2014 r. do 25.04.2014 r, w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Średni 
koszt indywidualnego nauczania wynosić będzie 1 967,36 zł miesięcznie. 

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych  
dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie na rok 2014 (druk nr 11/168). 

 
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 plan zamówień publicznych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r., na który składa się plan 
zamówień o wartości do 14 000 euro oraz plan postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s rozpatrzenia oferty na „Dostawę wraz z montażem 
mebli do ZSS Nowe Czarnowo” (druk nr 12/168). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru oferty – firmę DJ 
MEBLE Jerzy Ka źmierczak z Bezrzecza na dostawę wraz z montażem 
mebli do Zespołu Szkół specjalnych w Nowym Czarnowie, tj. biurka  
i 3 szaf, za kwotę 2 706,00 zł brutto. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty na „Wykonanie ogrodzenia działki 
ZSS w Nowym Czarnowie” (druk nr 13/168). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru oferty – firmę MABUD 
Maciej Baczkowski z Lisiego Pola na wykonanie ogrodzenia działki Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, za kwotę 36 900,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 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. „Modernizacja kotłowni 
wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk nr 14/168). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem 
kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 580/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą  
i montażem kolektorów słonecznych w domu Pomocy Społecznej  
w Moryniu”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu 
wykonania umowy na zadanie  pn. „Opracowanie w formie tekstowej  
i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego” w zakresie wykonania etapu III 
oraz etapu IV – końcowego (druk nr 15/168). 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przesunięcie terminu wykonania zadania pn. „Opracowanie w formie 
tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego” w zakresie wykonania 
etapu III do dnia 31.03.2014 r. oraz etapu IV – do dnia 31.05.2014 r.  
i podpisał z firmą BLUE OCEAN Business Consulting Sp. z o.o.  
z Warszawy  aneks do umowy nr 12/RI/13 z dnia 17.05.2013 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

16. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. przeprowadzonej kontroli Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie (druk nr 16/168). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. przeprowadzonej kontroli 
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie i zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” do udzielenia 
odpowiedzi do PWIS w Szczecinie w związku ze stwierdzonymi 
uchybieniami podczas kontroli. Zgodnie z pismem Dyrektora szkoły 
stwierdzone uchybienia zostaną usunięte do dnia 31 grudnia br. ze środków 
budżetu jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków powiatu oraz 
zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2014 r. (druk nr 17/168). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwi ększa się plan finansowy 
dochodów i wydatków powiatu o kwotę 3 380,00 zł z tytułu dotacji celowej  
z Gminy Mieszkowice przeznaczonej na wkład własny do realizowanego 
wspólnie z powiatem projektu „Polsko – niemiecka wymiana doświadczeń  
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w administracji publicznej oraz jednocześnie wyprowadza się środki własne 
powiatu. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków 
miedzy paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 
– Pozostała działalność o kwotę 10575,60 zł dotyczących ww. projektu. 

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

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany  
w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na 2014 r. – Wydziału „OR” (druk nr 18/168). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji 

i Informacji, zgodnie z którym zmniejsza się plan finansowy wydatków  
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa 
powiatowe, paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 
15 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w paragrafie 6060 – Wydatki 
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup 
nowej centrali telefonicznej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR” i „FK”. 
 
19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 19/168). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dziale 801 – Oświata  
i wychowanie o kwotę 5 401,88 zł z przeznaczeniem na dodatkowe 
wynagrodzenia roczne i składki na ubezpieczenia społeczne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
20. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu  finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 20/168). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu finansowego wydatków jednostki w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 127 800,00 zł. Środki 
będą pochodziły z udziałów z administracji nieruchomościami Skarbu 
Państwa. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 21/168). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków jednostki o kwotę 5 313,29 zł, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu 
finansowego wydatków jednostki w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
o kwotę 3 380,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę wymiennika ciepła  
w związku z remontem kotła centralnego ogrzewania. Decyzja,  
co do różnicy środków będzie podejmowana ewentualnie w terminie 
późniejszym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk  
nr 22/168). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 
1 700,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea 
ogólnokształcące, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe. 

  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 23/168). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 581/2014 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
-  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie  –  Wydziału „GN” w dziale 750 – Administracja publiczna, 
rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę  
13 000,00 zł oraz paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19 000,00 zł, 
postanowił rozpatrzyć je w późniejszym terminie; 
- Zarząd zapoznał się z informacją Inspektora Wydziału Finansowo – Księgowego  
dot. zestawienia kwot planowanych i ostatecznych subwencji ogólnej i dochodów z tytułu 
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r.; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 
K.0010.AS.52.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. dot. uchwały Nr XXXII/236/2014 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Chojna; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie  z dnia 20 lutego 
2014 r. informującym o wdrażanych zmianach wpływających na działania administracji 
podatkowej.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 168/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 …………………………….. 


