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    Protokół nr 170/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 13 marca 2014 r. w godz. od 810 do 1100 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 169/IV/2014 z dnia 06 marca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie (druk  
nr 1/170). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-

Nowicka oraz Członek – Roman Rataj. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Promyk”  
w Goszkowie. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację programu: „Aktywny samorz ąd” w 2014 r. (druk nr 2/170). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorz ąd”  
w 2014 r. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorz ąd”  
w 2014 r. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-
2015 (druk nr 3/170). 

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

 
Zarząd jednogłośnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2011-2015 na kolejnym posiedzeniu. 
 

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

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 
r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 4/170). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 
2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, wprowadził  



 3

do niego poprawki i zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK”  
o przygotowanie na kolejne posiedzenie ww. projektu uchwały w formie 
jednolitego tekstu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 5/170). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy stypendystów 

Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 584/2014 w sprawie określenia 
listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s rozpatrzenia oferty Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego 
w Moryniu z zakresu kultury fizycznej – tryb pozakonkursowy (druk  
nr 6/170). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył ofertę Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha 
Świętego w Moryniu wspierając realizację zadania publicznego pn. Grand 
Prix Powiatu Gryfi ńskiego w MTB z zakresu kultury fizycznej – tryb 
pozakonkursowy, przekazując dotację celową w wysokości  5080,00 zł. 

Grand Prix to dwie rundy wyścigów rowerów górskich po terenie 
powiatu gryfińskiego, które odbędą się 30 marca i 31 maja 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. 
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7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie wykonania opinii technicznej dot. stanu kanalizacji 
deszczowej w ulicy powiatowej Nr 1527Z – 9 Maja w Gryfinie (druk  
nr 7/170). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami w sprawie wykonania opinii technicznej dot. stanu kanalizacji 
deszczowej w ulicy powiatowej Nr 1527Z – 9 Maja w Gryfinie, Zarz ąd 
zobowiązując Naczelnika do wystąpienia z zapytaniem ofertowym do więcej 
niż jednej firmy, postanowił podjąć decyzję, po otrzymaniu informacji  
o zebranych ofertach na kolejnym posiedzeniu. 

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

zgody na zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, tabeli elementów 
rozliczeniowych w branży sanitarnej i drogowej dla potrzeb przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej, 
pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice” (druk nr 8/170). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami w sprawie wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, tabeli elementów 
rozliczeniowych w branży sanitarnej i drogowej dla potrzeb przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej 
funkcj ę obwodnicy miasta Mieszkowice”, Zarząd przed podjęciem decyzji, 
jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” oraz Głównego 
Specjalisty ds. Kontroli o dokonanie weryfikacji poprzednio zleconych 
elementów przy realizacji ww. zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 3 zadania: Nr I – gminy: 
Gryfino, Stare Czarnowo i  Widuchowa, Nr II – gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, Nr III – gminy: Cedynia, Mory ń i Mieszkowice” 
(druk nr 9/170). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawców wyłonionych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 3 zadania: 

• nr I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa – firma Usługi 
Budowalne Jan Ambroziak z Gardna z  oferowaną kwotą 106 114,05 
zł brutto; 

• nr II - gminy: Banie, Chojna i Trzci ńsko-Zdrój – firma 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane DROGBUD Mateusz 
Siwek z Wełtynia, z oferowaną kwotą 176 104,16 zł brutto, 

• nr III – gminy: Cedynia, Mory ń i Mieszkowice – firma 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane DROGBUD Mateusz 
Siwek z Wełtynia, z oferowaną kwotą 137 847,75 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego    prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” (druk  
nr 10/170). 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Roman Rataj. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie postanowił 
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Świadczenie usług obsługi prawnej” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 
uPzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiaj ącą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy  
w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na możliwość dokonania przez 
Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ww. ustawy, które 
mogłyby mieć wpływ na wynik postępowania, jaką jest naruszenie zasad 
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, iż ocena ofert wg podanych 
w SIWZ kryteriów oceny oraz sposób ich obliczania uniemożliwiaj ą 
dokonanie rzetelnej oceny otrzymanych ofert.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek  – Roman Rataja. 
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11. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Uzupełniającym Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Cedyni i skierowania wystąpienia 
pokontrolnego  (druk nr 11/170). 

 
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 planowanej, problemowej 
przeprowadzonej w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych w Cedyni w dniu 16 października 2013 r. w zakresie 
prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu 
powiatu w 2013 r. przez ww. liceum i skierował wystąpienie pokontrolne  
do organu prowadzącego szkołę. 

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.1711.11.1.2013. 
 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski zarządził 30 minutową przerwę w obradach, 

która trwała od godz. 10.20 do godz. 10.50. 
 

12. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s zatwierdzenia sprawozdania 
końcowego z inwentaryzacji rocznej za 2013 r. wraz z rozliczeniem 
niedoborów i nadwyżek (druk nr 12/170). 

 
Na wniosek Sekretarz Powiatu, Zarząd przyjął informacj ę z przebiegu 

inwentaryzacji rocznej za 2013 r. wraz z rozliczeniem niedoborów  
i nadwyżek. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu 
do przeprowadzenia spotkania szkoleniowego z naczelnikami wydziałów,  
celem uniknięcia w przyszłości stwierdzonych uchybień.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
 

13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 13/170). 
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Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy 
celowej budżetu powiatu w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 10 080,00 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy 
emerytalnej.  

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

 
14. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r. (druk 
nr 14/170). 

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

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 852 - Pomoc 
społeczna planu finansowego wydatków jednostki o kwotę 2 342,45 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
 i p.o. Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki  
na 2014 r. (druk nr 15/170). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki tj. zwiększenie transzy 
w marcu o kwotę 35 619,80 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy  
w lutym.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
 i Dyrektorowi jednostki. 
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się projektem porządku obrad na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, 
która zaplanowana jest na 20 marca br. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 170/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 …………………………….. 


