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Protokół nr 183/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 12 czerwca 2014 r. w godz. od 745 do 900 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 – Wicestarosta Gryfiński 

Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2.   Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia 
zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych, użytkowanych przez 
jednostkę (druk nr 1a/183); 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia 
zgody na dofinansowanie II Triathlon Cup w Moryniu (druk nr 8a/183). 

3.   Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad – zał. nr 2). 
4.    Protokół Nr 182/IV/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia 
zgody na rozwiązanie umowy użyczenia Komendzie Powiatowej 
Policji w Gryfinie komputera BESTSELER 400 (druk nr  1/183). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na wypowiedzenie Komendzie Powiatowej 
Policji w Gryfinie umowy z dnia 30 grudnia 1999 r. dot. użytkowania 
sprzętu komputerowego w postaci komputera BESTSELER 400 o numerze 
seryjnym: 090072523. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych, użytkowanych przez jednostkę (druk nr 1a/183). 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie i pozytywną opinią Naczelnika Wydziału „OR”, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację ruchomych składników 
majątkowych (zdezaktualizowanych podręczników) - użytkowanych przez 
jednostkę, wykazanych w protokole nr 1/2014 z dnia 1 czerwca  
2014 r.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „OR”. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk  
nr 2/183). 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z opinią p.o. Dyrektora jednostki   
dot. kandydata na stanowisko dyrektora, podjął jednogłośnie uchwałę  
nr 621/2014 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie ( panią Izabelę Firl ąg z dniem 07 lipca 2014 r.). 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „OR”. 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 
umowy  
o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku 
pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (druk nr 3/183). 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę  
z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku pełniącej 
obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku pełniącej 
obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 622/2014 w sprawie rozwiązania 
umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku 
pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „OR”. 
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 4/183). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 623/2014 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „OR”. 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek. 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie - Wydziału „RI” (druk nr 17/ 183). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa windy osobowej w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie” oraz na zwiększenie o kwotę 
 20 000,00 zł planu finansowego wydatków na ww. zadanie przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków na zadanie 
„Przebudowa boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „RI” i „FK”. 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. wprowadzenia do budżetu Powiatu środków 
finansowych w ramach środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (druk nr 18/183). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
dochodów i wydatków powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę  
562 279,67 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfi ńskim”. 

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

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 19/183). 

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. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 624/2014 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”. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 
finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok (druk nr 20/183). 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 
finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego 
za 2013 rok 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 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”. 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za 2013 rok (druk nr 21/183). 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 
rok. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok 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 absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”. 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów 
przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie 
ferii letnich (druk nr 5/183). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska oraz Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów przerw  
w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 625/2014 w sprawie ustalenia 
terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  
w okresie ferii letnich (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie 
od 21 lipca do 1 sierpnia 2014 r., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Gryfinie filia w Chojnie od 4 sierpnia do 14 sierpnia 2014 r.). 

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska. 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 6/183). 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy stypendystów 
Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 626/2014 w sprawie określenia 
listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „EK”. 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów o udzielenie dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach (druk nr 7/183). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zarząd jednogłośnie podpisał umowy o udzielenie dotacji celowych łącznie 
na kwotę 98 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach z następującymi parafiami rzymskokatolickimi 
z terenu Powiatu Gryfińskiego: 
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• Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Gryfinie  
na remont części dachu – etap II w kwocie 40 000,00 zł,  
do 30 listopada 2014 r.; 

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława BM w Klępiczu  
na wymianę pokrycia dachu i wieży XIII-wiecznego kościoła  
pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu w kwocie 15 000,00 zł,  
do 30 sierpnia 2014 r.; 

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Cedyni  
na poprawę stanu technicznego obiektu wpisanego do rejestru 
zabytków poprzez remont dachu zabytkowego kościoła  
w miejscowości Osinów Dolny w kwocie 8 000,00 zł, do dnia  
31 października 2014 r. 

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zielinie  
na konserwację i restaurację przy instrumencie muzycznym – 
organach wraz z prospektem organowym w kościele parafialnym  
pw. Narodzenia NMP w Zielinie w kwocie 30 000,00 zł, do dnia  
31 października 2014 r. 

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu 
na kontynuację konserwacji zegara z wieży kościoła w Wełtyniu  
w kwocie 5 000,00 zł, do dnia 30 września 2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadnia powierza się Wydziałowi „EK”. 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Gryfinie (druk nr 8/183). 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie (Członek Zarządu Jan Podleśny 
nie brał udziału w głosowaniu) przyjął protokół z kontroli  
przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Gryfinie  
w dniach 3-10 marca 2014 r. w celu sprawdzenia zgodności ze stanem 
faktycznym dokumentów przedłożonych do rozliczeń dotacji udzielonej  
z budżetu Powiatu Gryfińskiego w latach 2011-2013 Gminie Gryfino  
i skierował wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Ośrodka. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki pod nr sprawy EK.3153.3.2014. 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie II Triathlon Cup w Moryniu 
(druk nr 8a/183). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie   
do kwoty 300,00 zł II Triathlon Cup, który odbędzie się 22 czerwca 2014 r.  
w Moryniu.  

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. 

16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z przedsiębiorcą  
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Powiatu Gryfińskiego polegającego na wykonaniu  
w okresie wakacyjnym autobusowych usług przewozowych  
na odcinku linii komunikacyjnej: Mory ń - Cedynia – Chojna (druk  
nr 9/183). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie podpisał umowę z przedsiębiorcą – Panem Robertem 
Caban ze Starych Łysogórek  na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego polegającego  
na wykonaniu w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2014 r. autobusowych 
usług przewozowych na odcinku linii komunikacyjnej: Moryń - Cedynia – 
Chojna poprzez Stare Objezierze, Klępicz, Gogolice, Radostów skrz. – 
Cedynia – Orzechów – Łaziszcze – Mętno – Mętno Małe. Szacunkowa 
wartość usługi wynosi 12 212,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

17. Wniosek 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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę 
chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych 
na terenie gminy Mieszkowice” (druk nr 10/183). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz 
zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 
Mieszkowice”. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych  
w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 627/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.13.2014.MI. 
 

18. Wniosek 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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę  
i modernizację nawierzchni i ciągów pieszych na ulicy Łąkowej 
i Wilsona w Chojnie” (druk nr 11/183). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę i modernizację 
nawierzchni i ciągów pieszych na ulicy Łąkowej i Wilsona w Chojnie”. 
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Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni  
i ciągów pieszych na ulicy Łąkowej i Wilsona w Chojnie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 628/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni i ciągów pieszych na ulicy 
Łąkowej i Wilsona w Chojnie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.14.2014.MI. 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do porozumienia nr 7/P/ZD/2013 z 
dnia 05.06.2013 r. zawartego z Gminą Moryń w sprawie partycypacji 
w kosztach utrzymania piaskownika znajdującego się na dz. nr 1/21 
obr. Mory ń 3 (druk nr 12/183). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie podpisał Aneks nr 2 do porozumienia nr 7/P/ZD/2013 z dnia 
05.06.2013 r. zawartego z Gminą Moryń w sprawie partycypacji w kosztach 
utrzymania piaskownika znajdującego się na dz. nr 1/21 obr. Moryń 3, tj. 
Powiat wyraża zgodę na partycypację w kosztach utrzymania piaskownika, 
opracowania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód 
opadowych, rozliczanych proporcjonalnie do pow. dróg określonych w pkt 
1 porozumienia. Udział Powiatu w opracowaniu ww. pozwolenia wynosi 
13,51% - 581,61 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 

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

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji  
na dofinansowanie zadań pn. „Modernizacja systemu ogrzewania - 
wymiana pieca opalanego węglem na ekologiczne urządzenie grzewcze 
(kocioł gazowy) (druk nr 13/183). 

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

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie osobom 
fizycznym dwóch dotacji celowych z budżetu powiatu (po 4 000,00 zł każda) 
na dofinansowanie zadań polegających na modernizacji systemu 
ogrzewania – wymiana pieca opalanego węglem na ekologiczne urządzenie 
grzewcze w budynku mieszkalnym w Daleszewie i budynku usługowo-
mieszkalnym w Gryfinie i podpisał umowę nr 5/OŚ/2014 i umowę  
nr 6/OŚ/2014 w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1  
do umowy nr 1/OŚ/14 zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację 
zadania pn. „Termomodernizacja i docieplenie budynku 
przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. 
Szczecińskiej 33 Gryfinie” (druk nr 14/183). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę zapisu paragrafu 
1 pkt. 2 lit. b (w zakresie efektu rzeczowego zadania) umowy dotacji  
nr 1/OŚ/2014 zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w dniu 11 marca 2014 r. 
dotyczącej realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i docieplenie 
budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. 
Szczecińskiej 33 Gryfinie, poprzez dopisanie pkt. 3 o brzmieniu „Obróbka 
okien od strony wewnętrznej budynku” i podpisał Aneks nr 1 do umowy  
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. 

22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
„Wykonanie kosztorysów oraz Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych dotyczących remontu sali gastronomicznej w budynku 
szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 15/183). 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę 
„WASERWAGA” Kacała Agnieszka z Nowego Czarnowa wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  
pn. „Wykonanie kosztorysów oraz Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych dotyczących remontu sali gastronomicznej w budynku szkoły 
ZSP Nr 2 w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 3 000,00 zł brutto i podpisał 
umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn. 
„Modernizacja III pi ętra budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 16/183). 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy  
na prowadzenie nadzoru inwestorskiego – firmę  Projektowanie i Nadzór 
Robót Elektrycznych Ryszard Sznigir z Gryfina wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  
pn. „Modernizacja III pi ętra budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 1 230,00 zł 
brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

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. 

24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie znak: FN.5124.4.14.2014.AF z dnia 03 czerwca 2014 r.  
w/s podpisania umowy na udzielenie przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 2014 r. dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego dla Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie na zadanie; „Remont pokrycia 
dachowego nad zakrystią i prezbiterium” kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP  
w Gryfinie. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 183/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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