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Protokół nr 182/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 05 czerwca 2014 r. w godz. od 745 do 915 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 181/IV/2014 z dnia 29 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

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

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. wniosku Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach  
o wyrażenie zgody na nieodpłatną rozbiórkę wiaty stalowej znajdującej 
się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (druk nr 4/182). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wniosku 
Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach w/s rozbiórki wiaty stalowej 
znajdującej się terenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Wyraził 
zgodę, aby pozyskany materiał stanowił ekwiwalent za rozebraną wiatę 
oraz na utylizację płyt eternitowych stanowiących jej zadaszenie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa szybu wraz z dostawą  
i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach” (druk nr 5/182). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę 
Remontowo – Budowlaną REMOBUD z Krakowa, wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
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w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa szybu wraz  
z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach”, za kwotę 
313 236,00 zł brutto.  

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przesuniecie kwoty 10 000,00 zł  
z zadania pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem 
kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu” na zadanie pn. „Rozbudowa 
budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w celu wykonania windy 
osobowej” na pokrycie planu finansowego wydatków.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie usługi prac 
archeologicznych i nadzoru archeologicznego na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu, w związku z prowadzeniem inwestycji  
pn. „Modernizacja  kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk nr 6/182). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, w związku z decyzją nr 450/2014 Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 kwietnia 2014 r., 
Zarząd jednogłośnie zlecił Panu Maciejowi Gibczyńskiemu z Pracowni 
Badań i Dokumentacji Zabytków ze Szczecina wykonanie prac 
archeologicznych i pełnienie nadzoru archeologicznego na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Moryniu, w trakcie realizacji inwestycji  
pn. „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”, za kwotę 9 840,00 zł 
brutto i wyraził zgodę na podpisanie umowy w przedmiotowej sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

  
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy Nr 19/ZD/2013 zawartej  
z Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko Zdrój – Białęgi na odcinku Trzcińsko – 
Zdrój - Gogolice o dł. 7 km (druk nr 7/182). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Duma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie firmie Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” ze Szczecina terminu wykonania   
i dostarczenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania 
pozwolenia na budowę przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko 
Zdrój – Biał ęgi na odcinku Trzcińsko – Zdrój - Gogolice o dł. 7 km,  
do dnia 31 lipca br. i podpisał Aneks nr 3 do umowy nr 19/ZD/2013 z dnia 
25 kwietnia 2013 r. (z uwagi na przedłużającą się procedurę 
administracyjną związaną z wydaniem decyzji zezwalającej na przebudowę 
drogi w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach). 

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

zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy Nr 2/ZD/2013 zawartej  
z Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie (druk nr 8/182). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie firmie Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” ze Szczecina terminu wykonania   
i dostarczenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania 
pozwolenia na budowę przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – 
Linie o dł. 18 km, do dnia 31 lipca br. i podpisał Aneks nr 3 do umowy nr 
2/ZD/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. (z uwagi na przedłużającą się 
procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem zgody o prawie 
dysponowania nieruchomością). 

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

zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy Nr 24/ZD/2013 zawartej  
z Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST ze Szczecina  
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1527Z ul. Kolejowa i ul. 9 Maja w Gryfinie (druk  
nr 9/182). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie firmie Zakład Usług 
Technicznych „KOMPLET INWEST” ze Szczecina terminu wykonania   
i dostarczenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania 
pozwolenia na budowę przebudowy drogi powiatowej Nr 1527Z  
ul. Kolejowa i ul. 9 Maja w Gryfinie, do dnia 15 grudnia br. i podpisał 
Aneks nr 2 do umowy nr 24/ZD/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. (z uwagi  
na przedłużającą się procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem 
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niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających ze zbliżenia się projektu 
drogi do terenów kolejowych i prywatnych). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 

finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„ZD” (druk nr 10/182).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu finansowego wydatków  
w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 4270-Zakup 
usług remontowych o kwotę 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu finansowego wydatków na zwrot dotacji udzielonej z budżetu 
państwa w 2011 r. (zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym) na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Warnice”. 

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

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

 
8. 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 11/182). 

 
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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 619/2014 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. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 1/182). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Kinga Koeller-Cichy. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 620/2014 w sprawie powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego dot. wniosku Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku o dofinansowanie kosztów transportu 
sekcji teatralnej oraz jej promocji (druk nr 2/182). 

 
Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego dot. wniosku Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie w kwocie 1 350,00 zł kosztów transportu sekcji 
teatralnej Uniwersytetu w dniach 14 czerwca br. w Mirosławcu – Festiwal 
Czterech Kultur i 16 czerwca br. w Domu Opieki Dziennej w Szczecinie. 
Jednocześnie zobowiązał organizatora do upowszechnienia faktu wsparcia 
finansowego przez Powiat Gryfiński na materiałach promujących 
przedsięwzięcie (np. ulotki, plakaty, banery, artykuły prasowe itp.)  oraz do 
przesłania relacji opisowej i fotograficznej z przebiegu imprezy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

11. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w/s ufundowania koszulek 
okolicznościowych w związku z akcją społecznościową odbywającą  
się w ramach Ogólnopolskiego Programu „Profilaktyka a Ty” (druk  
nr 3/182). 



 6

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Wicestarosty Gryfińskiego  
dot. wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie  
w/s dofinansowania zakupu 50 koszulek okolicznościowych w terminie  
do 14 czerwca br., w związku z akcją społecznościową odbywającą się  
w ramach Ogólnopolskiego Programu „Profilaktyka a Ty”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki – Kinga Koeller-Cichy. 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. obsługi 
prawnej w wybranych powiatach województwa zachodniopomorskiego; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 
K.0718.37.KK.2014 z dnia 21 maja br. dot. wskazania organu nadzoru właściwego  
do badania uchwał rad powiatów w/s wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających; 
- Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Gryfino znak: BWG.6625.8.2014.JW 
z dnia 28 maja br. dot. zmiany nazwy części ulicy A. Rapackiego na ulicę Żołnierzy 
Wyklętych. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 182/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 …………………………….. 


