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Protokół nr 185/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 26 czerwca 2014 r. w godz. od 755 do 1600 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 184/IV/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała  
od godz. 800 do godz. 825 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji 
„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 
2014 – 2017 z pespektywą na lata 2018 – 2021” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz „Raportu z realizacji programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009 – 2013” 
(druk nr 1/185). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę 
OPTINO Mariusz Cybuła z Grodziska Wielkopolskiego wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na opracowanie 
aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2014 – 2017 z pespektywą na lata 2018 – 2021” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz „Raportu z realizacji programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009 – 2013”, z oferowaną 
kwotą 5 412,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania  
pn. „Działalność kontrolna na terenie całego Powiatu Gryfińskiego  
w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód powierzchniowych  
i ich brzegów przed zanieczyszczeniem. Zwalczanie kłusownictwa 
wodnego” (druk nr 2/185). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 2 000,00 zł zadania pn. „Działalność kontrolna na terenie całego 
Powiatu Gryfińskiego w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód 
powierzchniowych i ich brzegów przed zanieczyszczeniem. Zwalczanie 
kłusownictwa wodnego” i podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej  
nr 3/OŚ/2014 z Okręgowym Polskim Związkiem Wędkarskim w Szczecinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dot. wniosku Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Hermes”  
w Gryfinie w/s umorzenia należności pieniężnych (druk nr 3/185). 
  

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenoiwcz-Bień. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego „Hermes” w Gryfinie, jednogłośnie (członek Zarządu Jan 
Podleśny nie brał udziału w głosowaniu) wyraził zgodę na umorzenie kwoty 
600,00 zł, stanowiącej naliczone odsetki od nienależnie pobranej dotacji  
z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2012 r., w związku z realizacją zadań 
publicznych (XVIII Edycji Zawodów Dziecięcych pn. Czwartki 
Lekkoatletyczne, XXXV i XXXVI Biegu Transgranicznego Gartz-Gryfino). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
dot. rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem stanowiska 
dyrektora placówki prowadzonej przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 4/185). 
 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki do rozpoczęcia procedury przedłużenia stanowiska Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na okres kolejnych 5 
lat szkolnych, tj. od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r. i wystąpienia  
z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o wydanie opinii w przedmiotowej 
sprawie. Decyzję podjęto jednogłośnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenoiwcz-Bień. 
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5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
dot. wyrażenia zgody na zatwierdzenie rozkładu jazdy tj. załącznika 
nr 1 do umowy nr 6/KM/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Powiatu Gryfińskiego polegającego na wykonaniu 
autobusowych usług przewozowych na odcinku linii komunikacyjnej: 
Moryń – Cedynia – Chojna (druk nr 5/185). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 
 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmieniony rozkład jazdy, stanowiący 
załącznik nr 1 do umowy nr 6/KM/2014 zawartej z Wykonawcą  
– Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe Robert Caban ze Starych 
Łysogórek w dniu 17 czerwca 2014 r. na świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego 
polegającego na wykonaniu autobusowych usług przewozowych na odcinku 
linii komunikacyjnej: Moryń – Cedynia – Chojna. Ze względu  
na dostosowanie faktycznego czasu przewozu do czasu wykazywanego  
w stosowanym w transporcie drogowym oprogramowaniu, zaszła 
konieczność wydłużenia ww. trasy o 13 minut. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.  
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Urszula Przetak. 
 

6. 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. „Przebudowa 
nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – 
Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 4+630 km” (druk  
nr 6/185). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1350Z 
Szczecin – Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 4+630 km”. 
 
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 nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec  
na odcinku od 4+180 km do 4+630 km” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 630/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 
4+630 km”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.15.2014.MI. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania 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 drogi 
powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi oraz Nr 1387Z Chojna – 
Lisie Pole” (druk nr 7/185). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi oraz Nr 1387Z 
Chojna – Lisie Pole”. 
 
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 drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi oraz Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 631/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401Z 
Chojna – Białęgi oraz Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.16.2014.MI. 
 

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

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zwiększenia planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. – Wydziału 
„GN”  (druk nr 8/185). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 2 214,00 zł  
w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na koszty 
postępowania sądowego  i prokuratorskiego. 

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

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków  projektu  
pn. „Nasze kompetencje – Nasza przyszłość” w ramach POKL 
współfinansowanego ze środków EFS na 2014 r. (druk nr 9/185). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian o kwotę 
18,00 zł w planie finansowym wydatków na realizację projektu „Nasze 
kompetencje – Nasza przyszłość”.  

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

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 10/185). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie dot. zwiększenia planu finansowego 
wydatków jednostki o kwotę 50 000,00 zł lub zakupienia przez Starostwo  
i przekazania jednostce mebli do pokoi wychowanków oraz sprzętu AGD 
do zaplecza kuchennego, w związku z modernizacją III piętra budynku 
internatu, Zarząd jednogłośnie postanowił na tym etapie nie rozpatrywać 
wniosku w przedmiotowej sprawie.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” do przeanalizowania planu 
finansowego wydatków inwestycyjnych (realizowanych, zrealizowanych lub 
planowanych do realizacji) oraz zweryfikowania listy zgłoszonych przez 
szkołę potrzeb w zakresie wyposażenia.   

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

 
11. Wnioski Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki  
na 2014 r. (druk nr 11/185 i nr 12/185). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskami Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
jednostki o kwotę 3 759,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 
wraz z pochodnymi, Zarząd jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek  
na przełomie sierpnia/września br.  

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora do przedstawienia analizy planu 
finansowego jednostki na dzień 1 września br. (bez skutków oraz  
ze skutkami planowanych zmian, według złożonego wniosku). 

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

 
12. 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 13/185). 
 

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 
Gryfińskiego 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? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 632/2014 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”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała  
od godz. 1000 do godz. 1550 

 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 14/185). 
 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie 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 633/2014 w sprawie 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”. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 15/185). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 634/2014 w sprawie zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2014 rok. 

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

 
- Zarząd zapoznał się wyjaśnieniami dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego (ZSP Nr 1 w Chojnie, SOSW w Chojnie, PPP w Gryfinie, PCPR w Gryfinie, 
DPS w Nowym Czarnowie) dot. okresowej kontroli poprawności sporządzania sprawozdań 
finansowych za 2013 r. 
- Zarząd zapoznał się z pismem Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” z dnia 17 czerwca 2014 r. dot. prośby o pomoc  
w dofinansowaniu zakupu nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych  
w ramach prowadzonych przez stowarzyszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 185/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 …………………………….. 


