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 Protokół nr 187/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 10 lipca 2014 r. w godz. od 750 do 1030 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.   Do porządku obrad został wprowadzony druk: 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s 
udzielenia zgody na utworzenie dwóch klas liceum ogólnokształcącego liczących 
odpowiednio 20 oraz 17 uczniów (druk nr 11A/187).  
Porządek obrad z proponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad – 
zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 186/IV/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 

celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 1/187). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej  
dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 
Zachodniopomorskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 638/2014 w sprawie udzielenia 
dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości (druk nr 2/187). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 639/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika  
do poinformowania dzierżawiącego o obowiązku utrzymywania porządku 
na terenie wydzierżawianej nieruchomości. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
sprawozdania z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2015 
(druk nr 3/187).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2015. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011–2015, w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 640/2014 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2015. 

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

Właścicielskiego w/s zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego 
dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. 
(druk nr 4/187). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zatwierdził protokół 
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz sprzętu 
medycznego dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Spółka z o.o. W związku z podjętą decyzją o likwidacji składników  
i zapisami w umowie dzierżawy, od II półrocza 2014 r. czynsz dzierżawny 
zostanie pomniejszony o kwotę 163,00 zł. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych  
w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice” (druk  
nr 5/187). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy 
– Spółdzielnię Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińska-Zdrój wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów 
położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice”,  
z oferowaną kwotą 173 340,21 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni i ciągów 
pieszych na ulicy Łąkowej i Wilsona w Chojnie” (druk nr 6/187). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy 
– Spółdzielnię Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińska-Zdrój wyłonionego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni  



 4

i ciągów pieszych na ulicy Łąkowej i Wilsona w Chojnie”, z oferowaną 
kwotą 409 665,64 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Posiedzenie opuścił członek Zarządu pan Jan Gładkow. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s: 
- przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Cedynia, 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej 
realizacji zadania „Stabilizacja wód jeziora Orzechów w celu 
zabezpieczenie dróg oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przed 
zalewaniem jego nadmiernie spiętrzonymi wodami", 
- akceptacji projektu umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej (druk nr 7/187).  

 
O godz. 9.00 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 10 minut przerwy. 

 
     Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zawarcie porozumienia z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji 
zadania „Stabilizacja wód jeziora Orzechów w celu zabezpieczenie dróg 
oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem jego 
nadmiernie spiętrzonymi wodami” i podpisał umowę o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej. Natomiast Zarząd odrzucił projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Cedynia, jako niezasadny. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

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

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

dot. wniosku dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie uzgodnienia 
nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III LO (druk nr 8/187). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 63/13/14/Ch  
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o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III Liceum 
Ogólnokształcącego, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na czas  
od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.  

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

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

dot. zakupu materiałów promocyjnych (druk nr 9/187). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki, Zarząd dokonał wyboru materiałów promocyjnych: 
pamięć USB, brelok z żetonem (w dwóch rozmiarach), długopis Cosmo, 
kubek ceramiczny, zawieszki odblaskowe, kamizelki odblaskowe, notes 
magnetyczny na lodówkę, gra „Czarny Piotruś”, gra „Memory”, torba 
jutowa z bambusowymi uchwytami. Zarząd określił kwotę zakupu 
materiałów do 16 000,00 zł i upoważnił Wydział do ilościowego określenia 
poszczególnych pozycji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. (druk  
nr 10/187). 
 
Zarząd zapoznał się ze wstępną informacją przygotowaną  

przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dotyczącą wyników egzaminu maturalnego w maju 2014 r. 

 
11. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki o wynikach naboru do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 (druk nr 11/187). 

 
Zarząd zapoznał się ze wstępną informacją przygotowaną  

przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
dotyczącą wyników naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2014/2015. Zarząd zobowiązał Naczelnika do wystąpienia  
do Dyrektora ZSP nr 1 w Chojnie z prośbą o przygotowanie informacji 
odnośnie trwałości projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” oraz zorganizowania  
na przełomie sierpnia i września br. spotkania z dyrektorami szkół, 
zespołami rekrutacyjnymi, osobami odpowiedzialnymi za strategie szkół  
i doradcami zawodowymi zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych, 
w celu weryfikacji podejmowanych działań.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s udzielenia zgody na utworzenie dwóch klas liceum 
ogólnokształcącego liczących odpowiednio 20 oraz 17 uczniów (druk  
nr 11A/187). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd wyraził zgodę na utworzenie 
dwóch klas liceum ogólnokształcącego liczących odpowiednio 20 oraz 17 
uczniów (z zastrzeżeniem o możliwości połączenia obu oddziałów w jeden, 
w przypadku gdy zmaleje liczba uczniów). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki   
i Wydziałowi „EK” . 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie - Wydziału „EK” (druk nr 12/187). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie  
wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 81 – Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Zwiększa się plan finansowy  
o kwotę 27,00 zł w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o 27,00 zł w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”.  
 
14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym zapewni ciągłość realizacji 
zadania (druk nr 13/187). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd wyraził zgodę na zaciągnięcie 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym zapewni 
ciągłość zadania, którym jest zapewnienie wyżywienia uczniom 
przebywającym w internacie w roku szkolnym 2014/2015. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
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15. 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 14/187). 

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

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 641/2014 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”. 
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
- brak. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 187/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka _______________________________ 
 
 

 

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 …………………………….. 


