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    Protokół nr 174/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 10 kwietnia 2014 r. w godz. od 1000  do 1215 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 173/IV/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wstąpienia 
kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku  
z wygaśnięciem mandatu (druk nr 1/174). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku  
z wygaśnięciem mandatu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem 
mandatu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego  
w związku z wygaśnięciem mandatu. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

członka Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 2/174). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek –  
Roman Rataj. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek – Jerzy Miler. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyboru członka Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Gospodarki w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego w 2014 r. (druk nr 3/174). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Jerzy Miler. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego w 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 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 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie 
powiatu gryfińskiego w 2014 r. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZK” i Sekretarz Powiatu 
o wystąpienie do radcy prawnego o opinię, czy w zakresie realizacji ww. 
zadania powinno się wyłonić przedsiębiorcę, który zajmowałby się 
usuwaniem bądź przechowywaniem statków lub innych obiektów 
pływających oraz w razie potrzeby przygotować procedury do wyłonienia 
wykonawcy. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „ZK” i Sekretarz 
Powiatu. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfi ńskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 (druk nr 
4/174). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyj ęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
w roku 2013.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 przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013, 
który zostanie przekazany Radzie Powiatu w ustawowym terminie,  
tj. do dnia 30 kwietnia br. 

Projekt uchwały będzie przedmiotem obrad XXXV sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 5/174). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyj ęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński i wprowadził do niego poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński wraz ze zmianami. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 
gryfi ńskiego (druk nr 6/174). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie udzielenia 

dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 
gryfi ńskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
powiatu gryfińskiego 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 udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
powiatu gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s  zmiany uchwały  
nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku (druk nr 7/174). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie 
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wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 597/2014 w sprawie zmiany 
uchwały nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku. 

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

w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie (druk nr 8/174). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd przyjął protokół z kontroli problemowej 
przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2014 r. w Prywatnym Liceum 
Ogólnokształcącym w Gryfinie w zakresie zgodności ze stanem faktycznym 
liczby uczniów wykazywanych przez szkołę do dotacji pobieranej z budżetu 
Powiatu Gryfińskiego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz 
skierował wystąpienie pokontrolne do osób prowadzących liceum.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w/s wyrażenia 
zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z Powiatu 
Gryfi ńskiego w 10. edycji targów INKONTAKT w Schwedt (druk  
nr 9/174). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców o dofinansowanie 
udziału przedsiębiorców z Powiatu Gryfińskiego w 10. edycji targów 
INKONTAKT w Schwedt, Zarz ąd postanowił zdjąć wniosek z porządku 
obrad, celem doprecyzowania podstawy prawnej przekazania dotacji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 

dot. wyrażenia zgody na umorzenie w całości należności z tytułu czynszu 
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oraz innych świadczeń związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego 
znajdującego się w budynku jednostki (druk nr 10/174). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie dot. wyrażenia zgody na umorzenie  
w całości należności z tytułu czynszu oraz innych świadczeń związanych  
z eksploatacją lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku jednostki, 
Zarząd jednogłośnie postanowił podjąć decyzję po uzyskaniu opinii Komisji 
Budżetu i Gospodarki  w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Moryń  
a Powiatem Gryfińskim dot. dotacji celowej z przeznaczeniem  
na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Goszkowie  (druk nr 11/174). 
 

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

Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie podpisał z Gminą Moryń umowę  
w sprawie przekazania Powiatowi dotację celową w kwocie 4 000,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2014 r. (druk nr 12/174). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie 
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 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2014 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
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Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 598/2014 w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 
wspieranie 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. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na udzielenie dofinansowania  
na zadanie pn. „Działalność kontrolna na terenie całego powiatu 
gryfi ńskiego w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód 
powierzchniowych i ich brzegów przed zanieczyszczeniem. Zwalczanie 
kłusownictwa wodnego” realizowane przez Społeczną Straż Rybacką 
Powiatu Gryfino (druk nr 13/174). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd wstrzymał się z podjęciem 
decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania na zadanie pn. „Działalność 
kontrolna na terenie całego powiatu gryfińskiego w zakresie gospodarki 
wodnej oraz ochrony wód powierzchniowych i ich brzegów przed 
zanieczyszczeniem. Zwalczanie kłusownictwa wodnego” realizowanego 
przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gryfino do momentu wyjaśnienia 
okoliczności sprawy dot. nielegalnej sprzedaży ryb będących pod ochroną, 
której poświęcony jest artykuł prasowy w Gazecie Gryfińskiej z dnia  
8 kwietnia br. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „OŚ” do wystąpienia  
do Polskiego Związku Wędkarskiego o opinię w przedmiotowej sprawie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.  
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykonania 
zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przył ącza c.o.  
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i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS” 
(druk nr 14/174). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie firmie 
ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniewski i S-ka ze Szczecina terminu 
wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 
przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby 
edukacyjne ZSS”, tj.: 

a) I część zamówienia: projekt wraz z uzgodnieniami – 45 dni od daty 
przekazania placu budowy, 

b) II część zamówienia: roboty budowlane – 30 maja 2014 r.  
i podpisał Aneks nr 1 do umowy Nr 48/RI/13 z dnia 18.12.2013 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.272.16.2013.SD. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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 III pietra 
budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie” (druk nr 15/174).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejkak-Saków. 
 

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 III pietra budynku int ernatu przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”. 
 
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. „Modernizacja III pietra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 599/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja III pietra budynku internatu 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”. 

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.272.5.2014.AK. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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. „Budowa boiska 
sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 16/174).  

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania, wartości szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” oraz na wniosek 
członka Zarządu – pana Jana Podleśnego dot. zbadania zasadności budowy 
dwóch rzutni do pchnięcia kulą, Zarząd jednogłośnie postanowił zdjąć 
wniosek z porządku obrad, celem ponownego zweryfikowania projektu  
na ww. zadanie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1363Z Steklno – 
Widuchowa na odcinku ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej (druk  
nr 17/174).   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Członek – Roman Rataj. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zlecił firmie Usługi Budowlane Ambroziak Jan z Gardna 
wykonanie poprawy odwodnienia drogi powiatowej Nr 1363Z Steklno – 
Widuchowa na odcinku ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej, poprzez 
profilowanie nawierzchni oraz uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 
frakcji 0 – 32 mm w ilości 100 ton wraz z zagęszczeniem, za kwotę  
16 000,00 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.7134.2.21.2014.MI. 
 

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

 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem radnego Henryka Kaczmara z dnia 31 marca br.  
dot. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na odcinku drogi powiatowej w m. Witnica – 
Witnica PKP, 
- Zarząd zapoznał się z informacją Inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego dot. zwrotów 
środków jednostek organizacyjnych powiatu na wydatki w 2013 r.   
- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, 
Strategii, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino dot. spotkania w sprawie 
przyszłości gryfińskiego nabrzeża, planowanego w dniu 11 kwietnia br. o godz. 18:00  
w Klubie Nauczyciela w Gryfinie. 
- Zarząd upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego do reprezentowania Zarządu Powiatu  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o.  
w dniu 18 kwietnia 2014 r. z prawem do głosowania przy podejmowaniu uchwał. 
  
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 174/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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