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    Protokół nr 176/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 24 kwietnia 2014 r. w godz. od 915 do 1400 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 zmieniony, dodano: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku 
Klubu Sportowego Energetyk Gryfino w/s pokrycia kosztów przejazdu zespołu 
młodzików na Półfinały Mistrzostw Polski Młodzików w Brodnicy (druk nr 4a/176); 
- Wniosek Zastępcy 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. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję 
obwodnicy miasta Mieszkowice” (druk nr 4b/176). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 175/IV/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na uzgodnienie projektu 
przebudowy drogi krajowej nr 31 w ramach, której projektuje się 
przebudowę magistrali ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej oraz  
na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane (druk nr 1/176). 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Biura 
Projektów INBUD ze Szczecina reprezentującego PGE Górnictwo  
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na uzgodnienie projektu przebudowy drogi krajowej nr 31  
(ul. Łużycka) w ramach której projektuje się przebudowę magistrali 
ciepłowniczej oraz kanalizacji deszczowej oraz na dysponowanie 
nieruchomościami na cele budowlane tj. działki nr 236/2 będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 Gryfinie oraz działki nr 77/5 będącej własnością 
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Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzenie Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s wyrażenie zgody na podpisanie umowy o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  
i mikrobiologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń (druk nr 2/176). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody  
na podpisanie umowy o udzielenie spółce - Diagnostyka sp. z o.o. świadczeń 
zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej 
wraz z dzierżawą pomieszczeń, bez dokonywania zmian w akcie 
założycielskim, Zarząd Powiatu upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego  
do pozytywnego głosowania w imieniu Powiatu Gryfińskiego nad podjęciem 
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. w sprawie zgody na outsourcing usług 
diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, podczas kontynuowanego 
posiedzenia Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia br. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia 

opinii w zakresie umorzenia całości należności związanych z decyzją  
nr 3/XI-KM/13 za usunięcie, przechowywanie oraz oszacowanie przez 
biegłego wartości pojazdu (druk nr 3/176). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Zarząd 
większością głosów wyraził  pozytywną opinię w zakresie umorzenia całości 
należności w kwocie 18 197,80 zł, naliczonych decyzją nr 3/XI-KM/13 z dnia 
9 stycznia br. za usunięcie, przechowywanie oraz oszacowanie przez 
biegłego wartości pojazdu marki Mercedes Benz. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Aneta Płociennik-Śmiałkowska. 
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4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Uzupełniającym 
Liceum Ogólnokształcącym „SCI” w Gryfinie w zakresie prawidłowości 
wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu powiatu  
w 2013 roku (druk nr 4/176). 

 
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 planowej, problemowej 
przeprowadzonej w Prywatnym Uzupełniającym Liceum  
Ogólnokształcącym „SCI” w Gryfinie w dniach 4,7 października 2013 r.  
w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanej  
z budżetu Powiatu Gryfińskiego w roku 2013 i skierował wystąpienie 
pokontrolne do osoby prowadzącej liceum. 

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.1713.9.2013. 
 

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

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

dot. wniosku Klubu Sportowego Energetyk Gryfino w/s pokrycia 
kosztów przejazdu zespołu młodzików na Półfinały Mistrzostw Polski 
Młodzików w Brodnicy (druk nr 4a/176). 
 
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 
dot. wniosku Klubu Sportowego Energetyk Gryfino, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na dofinasowanie w kwocie 2 4000,00 zł przejazdu zespołu 
młodzików na Półfinały Mistrzostw Polski Młodzików w Brodnicy 
zaplanowane w terminie 9-11 maja br.  
 Następnie Naczelnik poinformowała, że na promocję powiatu pozostała  
na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych kwota 29 000,00 zł,  
a na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwota 26 999,00 zł. 

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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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach posiedzenia 
Zarządu, które trwało od godz. 10.00 do godz. 13.30. 

 
W godz. od 10:00 do godz. 13:00 trwało Nadzwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. rozpoczęte dnia 18 kwietnia 2014 r. 
 
6. Wniosek Zastępcy 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. „Przebudowa ulicy 
Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice” 
(druk nr 4b/176). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk oraz Członek Zarządu – Roman 
Rataj. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową 
oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. 
„Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice”. 
 
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. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 603/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej 
funkcj ę obwodnicy miasta Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.09.2014.MI. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
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7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  
w/s przesunięcia w planie wydatków projektu „Kreatywni  
i kompetentni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
na 2014 rok (druk nr 5/176). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę między 
paragrafami w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 0,02 zł planu finansowego 
wydatków projektu Kreatywni i kompetentni” w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na 2014 rok. 

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

 
8. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 
31.03.2014 r. (druk nr 6/176). 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za I kwartał 2014 roku, które zostanie 
przedstawione radnym na XXXV sesji Rady Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu –  
Jan Podleśny. 

 
- Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Gospodarki z dnia  
22 kwietnia br. dot. umorzenia w całości należności z tytułu czynszu oraz innych świadczeń 
związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 i wyraził zgodę na umorzenie  
w całości należności w przedmiotowej sprawie. Kwota główna należności wynosi  
10 152,95 zł, plus odsetki ustawowe naliczone do dnia umorzenia; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach 
dot. zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach w trybie zamówienia przewidzianego w przepisach  
o zamówieniach publicznych.  
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 176/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 …………………………….. 


