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Protokół nr 173/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 03 kwietnia 2014 r. w godz. od 810 do 1030 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 172/IV/2014 z dnia 27 marca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie wraz  

ze zmianą (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r. (druk nr 1/173). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-
Nowicka. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r. 

Nadzór nad realizacją powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru  

na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 2/173). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru na kierownicze 
stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i wprowadził do niego poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie wraz ze zmianą?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 594/2014 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r. 

Nadzór nad realizacją powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku – 
w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i 
krajoznawstwa (druk nr 4/173). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku  
i wprowadził do niego poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku  
wraz ze zmianą? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 595/2014 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 
roku – w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki  
i krajoznawstwa. 
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Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru kandydatów 

na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 
2014 – w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki  
i krajoznawstwa (druk nr 3/173). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów  

na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 
2014. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2014 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 596/2014 w sprawie naboru 
kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie 
ofert na rok 2014 – w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
turystyki i krajoznawstwa. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia 

wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Koszenie traw w pasie drogowym  
na sieci 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 latach 2014-
2016”(druk nr 5/173). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawców wyłonionych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
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nieograniczonego na zadanie pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci 
dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem  
na 3 zadania: 

• zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, firma 
P.P.U.H. „WIR” Ilona Jó źwiak z Choszczna z oferowaną kwotą 
79 849,47 zł brutto; 

• zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, firma TRANS-
REM Łukasz Kamiński z Dolic z oferowaną kwotą 81 876,04 zł 
brutto; 

• zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń, firma P.P.U.H. 
„WIR” Ilona Jó źwiak z Choszczna z oferowaną kwotą 78 521,40 zł 
brutto 

w latach 2014-2016.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.08.2014.MI. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania opinii technicznej dotyczącej 
stanu kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej Nr 1527Z – 9 Maja  
w Gryfinie (zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Kolejowej  
i 9 Maja w Gryfinie”)(druk nr 6/173).  
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie zlecił firmie – Zakład Usługowo Handlowy „KABET” 
Krzysztof Olszewski z Lubczyny wykonanie w terminie do dnia  
30 kwietnia 2014 r.  opinii technicznej dotyczącej kanalizacji deszczowej  
w ul. 9 Maja w Gryfinie, w tym oczyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji 
deszczowej na dł. ok. 600 mb., monitorowanie kamerą TV oraz 
opracowanie opinii technicznej w wersji elektronicznej, za kwotę  
10 332,00 zł brutto. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Zastępcy 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 7/173). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami oraz wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału w zakresie 
przeprowadzonej przez Głównego Specjalisty ds. Kontroli dora źnej 
kontroli w zakresie posiadanej dokumentacji projektowej do zadania  
pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice”, Zarząd jednogłośnie zlecił firmie – „DIM” Pracownia 
Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski ze Szczecina w terminie do 
14 kwietnia 2014 r. przygotowanie i zaktualizowanie dokumentacji 
technicznej, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, tabeli 
elementów rozliczeniowych, zaktualizowanie uzgodnień dokumentacji z 
właścicielami sieci zlokalizowanych w obszarze przebudowy drogi dla 
potrzeb przetargu nieograniczonego na ww. zadanie, realizowanego przy 
współudziale środków z NPPDL – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój, za kwotę 9 102,00 zł brutto  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie  porozumień z gminami dot. powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miast i miejscowości (druk  
nr 8/173). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie powierzył gminom: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko-Zdrój na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 
2014 r. zadania zarządcy dróg powiatowych związanych z bieżącym  
i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie 
miejscowości Banie oraz miast: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko-Zdrój, i podpisał porozumienia w tym zakresie. Powiat na to 
zadanie przekaże gminom dotacje celowe łącznie w wysokości  
205 350, 00 zł. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu 
wykonania umowy na „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 9/173). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przedłużenie firmie BLUE OCEAN Business Consulting Sp. z o.o.  
z Warszawy terminu wykonania prac zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia będącego elementem SIWZ pn. Etap III: Wykonanie 
opracowania głównego” do dnia 30 maja br. oraz wykonania prac 
zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego elementem 
SIWZ pn. „Etap IV: Konsultacje społeczne, uchwalenie planu” do dnia  
31 lipca br. (termin nieprzekraczalny) i podpisał aneks nr 3 do umowy  
nr 12/RI/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.03.2013.SD. 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Modernizacja    kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk nr 10/173). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – firmę PROVSOLAR Kopija Bogusław z Chwarstnicy 
wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
„Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” z oferowaną kwotą 
208 854,42 zł brutto.  

Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp postanowił odrzuć 
ofertę Wykonawcy ECO ESPERTS S.C. Zgorzała z Mysiadła, gdyż 
Wykonawca nie załączył szczegółowego kosztorysu ofertowego. 

Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
w kwocie 91 613,03 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.04.2014.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik  Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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11. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 11/173). 
 
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 planu finansowego wydatków jednostki 
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej, 
paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1781,17 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
  
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 173/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 …………………………….. 


