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Protokół nr 188/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 17 lipca 2014 r. w godz. od 750 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 Wojciech 

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

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
uwag (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 187/IV/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozpatrzenia wniosku z postępowania przetargowego  
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – 
Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 4+630 km” (druk  
nr 1/188). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec na 
odcinku od 4+180 km do 4+630 km”, ponieważ złożone oferty znacznie 
przewyższają środki zabezpieczone na ten cel.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.15.2014.MI 
 
2. 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 
drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie, na odcinku  
o długości 270 mb” (druk nr 2/188). 
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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 drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie, na 
odcinku o długości 270 mb”. 

 
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 1356Z Gryfino – Linie, na odcinku  
o długości 270 mb” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 642/2014 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie, na odcinku o długości 270 mb”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.19.2014.MI 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Chojna w sprawie realizacji  
w 2014 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie 
gminy Chojna (druk nr 3/188). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z gminą Chojna  
Nr 23/ZD/2014 w sprawie realizacji w 2014 roku robót drogowych na 
drogach powiatowych na terenie gminy Chojna. Powiat przekaże na 
ten cel środki finansowe do kwoty 700 000,00 zł stanowiące 70% 
wartości realizacji w/w inwestycji.  

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

 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do: 

• przedłożenia do dnia 31 lipca br. protokołów z przeglądu 
jakości wykonanych robót w zakresie koszenia i wycinki 
poboczy na terenie powiatu oraz utrzymania porządku na 
terenie miasta Gryfino.  

• złożenia wniosków w procedurze uchwalania budżetów na 
2015 r. do gminy Gryfino (dot. przebudowy ulic: Kolejowej, 
Wojska Polskiego, Pomorskiej i 9 Maja) i do gminy Chojna 
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(dot. przebudowy ul. Jagiellońskiej), celem zaplanowania 
środków  stanowiących udział własny przy realizacji  
w/w zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych”. 

• przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań drogowych  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  

• aktualizacji planu odnowy dróg na terenie powiatu 
gryfi ńskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie usługi 
pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa szybu 
wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego  
w DPS w Dębcach” (druk nr 4/188). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego Mirosław 
Strugarek z Gryfina sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją 
pn.: „Budowa szybu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego  
w DPS w Dębcach” za kwotę 3 321,00 zł brutto i podpisał umowę  
w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.251.15.2014.SD 
 
5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „RI”  (druk nr 5/ 188). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków 
(Wydziału „RI”), poprzez przesunięcie kwoty 50 000,00 zł  z zadania 
pn.: „Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów 
obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie” na zadanie  
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pn.: „Modernizacja III pietra internatu przy ZSP Nr  2 w Gryfinie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „RI”. 

 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do przygotowania 

wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
o udzielenie dotacji na dofinansowanie  zadania pn.: „Zabezpieczenie  
i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy  
ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie (druk nr 6/188). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie 
środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na wyżywienie 
policjantów przydzielonych do Komendy Powiatowej Policji  
w Gryfinie w ramach sześciotygodniowej adaptacji zawodowej 
(policjanci będą pełnić służbę patrolową na terenie powiatu).  

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

   
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuści Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „TWINNING”  
w/s wsparcia finansowego wycieczki „Uroki ziemi gryfińskiej” 
(druk nr 7/188). 

 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia 
„TWINNING” z Trzci ńska-Zdrój , Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dofinansowanie wycieczki „Uroki ziemi gryfińskiej” w wysokości 
500,00 zł w ramach promocji powiatu.  
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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.   

 
8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie n/t zadań 
wykonanych w DPS w Nowym Czarnowie w okresie 02.01.2014 r. do 07.07.2014 r. 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 188/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 

 

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 …………………………….. 


