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Protokół nr 189/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 lipca 2014 r. w godz. od 750 do 930  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 188/IV/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra żenia zgody na podpisanie umowy 
wydawniczej na opracowanie, druk i dostarczenie publikacji 
albumowej na potrzeby promocji powiatu gryfińskiego (druk  
nr 1/189).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorentowicz-Bień.   
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie wyrażając zgodę 
na podpisanie umowy z wydawnictwem LM Design Leszek 
Włodkowski-Moszej z Dębna na opracowanie, druk i dostarczenie 
publikacji albumowej na potrzeby promocji powiatu gryfi ńskiego  
pt. „Pi ękna jest ojczyzna nasza. Powiat gryfiński”, za kwotę  
30 800,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy  
w zakresie usług pasażerskich na trasie Moryń – Cedynia – 
Chojna (druk nr 2/189). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Komunikacji i Transportu jednogło śnie wyrażając zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 6/K/2014 z dnia 17 czerwca  br. 
zawartej z Robertem Cabanem prowadzącym działalność  
pn. Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe, w którym ze względu 
na zamknięcie drogi nr 125 Radostów-Golice zmienia się rozkład jazdy 
oraz zwiększa się kurs i wartość zadania o kwotę  792 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 
ogrodzenia terenu wokół kolektorów na działce DPS w Moryniu 
(druk nr 3/189). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie „MABUD” Maciej Baczkowski Usługi 
Ogólnobudowlane i Wykończeniowe z Lisiego Pola wykonania 
ogrodzenia terenu wokół kolektorów na działce Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu za kwotę 9 225,00 zł brutto, po wykonaniu 
instalacji solarnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. wyboru oferty na „Dostawę i montaż urządzeń 
do siłowni zewnętrznych na terenie ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk 
nr 4/189). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy tj. firmy Herkules Ryszard Syska z Chrzanowa na 
„Dostawę i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych na terenie ZSP 
Nr 2 w Gryfinie” z oferowaną ceną w wysokości 55 227 zł brutto.  
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie postanowił, iż umowa na realizację 
w/w zadania zostanie podpisana w terminie zgodnym z wytycznymi 
regulaminu programu o dofinansowanie urządzeń infrastruktury 
sportowej, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. wyboru oferty na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę windy w budynku szkoły ZSP Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 4a/189).  
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy tj. firmy Biuro Architektoniczne Karol Kr zątała ze 
Szczecina na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” z oferowaną ceną  
w wysokości 19 680,00 zł brutto.   

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. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie realizacji 
w 2014 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie 
gminy Mieszkowice (druk nr 5/189). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z gminą Mieszkowice 
w sprawie realizacji w 2014 roku robót drogowych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice. Powiat przekaże na ten 
cel środki finansowe w wysokości 192 934,28 zł stanowiące 58,2% 
wartości realizacji w/w inwestycji.  

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

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
części drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – 
Warnice, na odcinku Wilcze – Żelechowo” (druk nr 6/189). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
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zadanie pn.  „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo 
– Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Wilcze – Żelechowo”, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 
Wykonawcy tj. spółki „MALDROBUD” z My śliborza z oferowaną 
ceną w wysokości 742 715,80 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.17.2014.MI 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi oraz Nr 1387Z 
Chojna – Lisie Pole” (druk nr 7/189). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – 
Białęgi oraz Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole”, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. spółki 
„MALDROBUD” z My śliborza z oferowaną ceną w wysokości 
475 157,40 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.16.2014.MI 
 
9. 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 
części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – 
Białęgi, odcinek na ulicy Ceglanej w Trzcińsku Zdroju   
o długości    110 m” (druk nr 8/189). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
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pn.  „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój 
– Białęgi, odcinek na ulicy Ceglanej w Trzcińsku Zdroju o długości  
110 m”. 

 
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 części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, 
odcinek na ulicy Ceglanej w Trzcińsku Zdroju o długości 110 m” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 643/2014 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa części drogi 
powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, odcinek na ulicy 
Ceglanej w Trzcińsku Zdroju o długości 110 m”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.21.2014.MI 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie –Wydziału 
„ZD” (druk nr 9/189).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków: 

• w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza 
się o 533 816,65 zł plan wydatków na zadanie „Przebudowa 
ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice”,  

• w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza 
się o 200 000,00 zł plan wydatków na inwestycję 
„Przebudowa drogi Szczecin-Binowo”, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na inwestycję „Przebudowa, 
modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów 
pieszych w gminie Chojna”, 

• w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się 
o 265 446,90 zł plan wydatków na zadanie „Przebudowa, 
modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów 
pieszych w gminie Chojna”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „FK”  

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

 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu 
wydatków budżetowych jednostki na rok 2014 (druk nr 10/189). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się niewykorzystane transze w maju o 60 948,28 zł  
i w czerwca o 15 403,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy  
w sierpniu o 70 000,00 zł i we wrześniu o 6 351,28 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2014 r. 
(druk nr 11/189). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian o 30 500,00 zł w planie wydatków między rozdziałami w dziale 
801-Oświata i wychowanie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2014 r. 
(druk nr 12/189). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian o 10 164,54 zł w planie wydatków na realizację projektu 
„Community school - school in community”, jednocześnie zwiększa się 
plan wydatków na realizację projektu o 2 393,03 zł, z przeznaczeniem 
na wynagrodzenia dla pracownika administracji (wkład własny do 
projektu) i o t ę kwotę zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120-
Licea ogólnokształcące.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w/s wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetowych jednostki na rok 2014 (druk 
nr 13/189). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów jednostki w dziale 852, rozdziale 85202, § 0960  oraz plan 
wydatków w dziale 852, rozdziale 85202, § 4210 o 1 300,00 zł,  
w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na zakup 
rowerka rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie 
wydatków budżetowych jednostki na rok 2014 (druk nr 14/189). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu w rozdziale 85202-Domy pomocy 
społecznej, plan wydatków jednostki o 14 086,80 zł, z przeznaczeniem 
na wypłatę odprawy emerytalnej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
16. 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 15/189). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 644/2014 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 zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 

17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zatwierdził treść ogłoszenia w/s zbierania wniosków i sugestii mieszkańców 
Powiatu Gryfińskiego dot. kierunków i założeń polityki budżetowej na 2015 r. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 189/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 …………………………….. 


