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 Protokół nr 186/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 3 lipca 2014 r. w godz. od 750 do 940 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 185/IV/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  
o cenę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych związanych  
z wykonaniem rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz 
obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora 
Orzechów (druk nr 1/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę 
Piotr Baliński PROJEKT ze Złocieńca wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania  
o cenę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych związanych  
z wykonaniem rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz 
obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów, 
stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia, z oferowaną 
kwotą 54 858,00 zł brutto. Powiat Gryfiński przeznaczy na realizację  
ww. zadania dotację w wysokości 50 000,00 zł otrzymaną od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na wykonanie prac w konsekwencji pozwalających 
na ustabilizowanie wód jeziora, pozostała kwota będzie pochodziła  
ze środków własnych powiatu. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „OŚ” o wystąpienie  
o opinię prawną, w jakim zakresie Powiat powinien realizować zadanie  
Skarbu Państwa, przypisane do realizacji Staroście, jako zadanie z zakresu 
administracji rz ądowej. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków na rok 2014 
finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(druk nr 2/186). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
finansowego wydatków (pochodzącego z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) między 
paragrafami w dziale 900 - Gospodarka komunalna    i ochrona środowiska    
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w kwocie 4 858,00 zł. 

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

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

 
3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 
ruchomego, użytkowanych przez jednostkę (druk nr 3/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, pozytywną opinią Naczelnika 
Wydziału „OR” oraz opini ą dot. stanu technicznego urządzenia, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składnika majątku ruchomego 
wykazanego w protokole nr 2/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.,  
tj. kserokopiarki Nashuatec 1315. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi jednostki.  
 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zużytych krzeseł (druk 
nr 4/186). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, pozytywną opinią Naczelnika 
Wydziału „OR”, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich koło  
w Gryfinie działaj ącemu przy parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi  
na Górnym Tarasie 40 używanych krzeseł  
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Jednocześnie zobowiązał dyrektora szkoły do poprawienia protokołu – 
wniosku nr 19/2014 poprzez dostosowanie zapisów do faktycznego stanu 
rzeczy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i Dyrektorowi jednostki.   
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zapoznania 

się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu Gryfińskiego za okres X 2012 
– VI 2014 oraz wyrażenia zgody na przedłużenie umowy serwisu 
brokerskiego z firmą Nord Partner S. z o.o., której przedmiotem jest 
wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie interesów 
ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/186). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu 

Gryfi ńskiego za okres X 2012 – VI 2014, jednogłośnie wyraził zgodę  
na przedłużenie umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner S. z o.o. 
z Torunia do dnia 5 sierpnia 2016 r., której przedmiotem jest wykonywanie 
obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu 
Gryfi ńskiego i podpisał Aneks nr 4 do umowy Serwisu Brokerskiego z dnia 
5 sierpnia 2008 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. udzielenia przez Powiat Gryfiński dotacji celowej  
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Goszkowie    prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie (druk nr 6/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-
Nowicka. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. udzielenia przez Powiat 
Gryfi ński dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Goszkowie    prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do przedstawienia 
propozycji zmian finansowych umożliwiaj ących realizację wniosku  
w terminie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w/s uzyskania zgody na wycinkę 32 
drzew gatunku - topola z nieruchomości oznaczonej nr działki 162/1, 
położonej w obrębie 5 m Gryfino, będącej własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego, dzierżawionej przez Spółkę (druk nr 7/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Anna Nikitińska. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa 
Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie, 
Zarząd, jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie 32 sztuk drzew gatunku 
topola, rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/1  
w obrębie nr 3 miasta Gryfino, będącej wg zapisu danych ewidencji 
gruntów własnością Powiatu Gryfińskiego w dzierżawie Spółki. 
Jednocześnie Zarząd postanowił, że wycinkę, uprzątnięcie oraz wszelkie 
inne opłaty czy ewentualnie nasadzenia związane z wycinką drzew Spółka 
będzie musiała dokonać swoim staraniem i na własny koszt. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Anna Nikitińska. 

 
8. 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 
nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego - gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia”. (druk 
nr 8/186).  

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk. 
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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 odcinków dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego - gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia”. 
 
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 odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego - 
gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 635/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego - gminy: Moryń, 
Mieszkowice i Cedynia”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.18.2014.MI. 
 
9. 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 drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo -Trzcińsko-Zdrój-Warnice, na 
odcinku Wilcze-Żelechowo”. (druk nr 9/186). 

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 1384Z Kłodowo -Trzcińsko-Zdrój-
Warnice, na odcinku Wilcze-Żelechowo”. 
 
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 1384Z Kłodowo -Trzcińsko-Zdrój-Warnice, na odcinku 
Wilcze-Żelechowo” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 636/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo -Trzcińsko-Zdrój-Warnice, na odcinku Wilcze-Żelechowo”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod znakiem: ZD.272.17.2014.MI. 
 
10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2014 r. - Wydziału „ZD”. (druk nr 12/ 186). 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami – Maria Ilińczyk. 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu finansowego wydatków  
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. w dziele 600 – Transport  
i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 
1 220 000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. 

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

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania ogrodzenia 
terenu przyszkolnego obok budynku Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie (druk nr 10/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontu, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
INTERBAU Sp. z o.o. z Gryfina wykonanie ogrodzenia terenu 
przyszkolnego obok budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie (z siatki wraz z montażem słupków oraz wykarczowanie 
krzewów i drzew nieobjętych koniecznością uzyskania pozwolenia  
na wycinkę w obrębie ogrodzenia), za kwotę 11 700,00 zł brutto i podpisał 
umowę na roboty budowlane w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  
na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 11/186). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  
na stopień nauczyciela mianowanego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 637/2014 w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się wyjaśnieniami dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego (CPOW w Chojnie, ZSP nr 2 w Gryfinie, ZSS w Nowym Czarnowie, PINB  
w Gryfinie, Powiatowa Straż Pożarna w Gryfinie) dot. okresowej kontroli poprawności 
sporządzania sprawozdań finansowych za 2013 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 186/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 …………………………….. 


