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Protokół nr 192/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 sierpnia 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  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). 

 
1. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. wniosku w/s wyrażenia zgody  
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
z wolnej ręki na zadanie pn. „Roboty dodatkowe – budowa boiska 
sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 1/192).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik 

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

 
Zarząd po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wyraził 
zgodę na zmianę wartości zamówienia publicznego prowadzonego  
z wolnej ręki, udzielonego dotychczasowemu Wykonawcy - KS Usługi 
Ogólnobudowlane Koza Szymon z Gryfina na zadanie pn. „Roboty 
dodatkowe – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, z kwoty 26 737,00 zł brutto  
na kwotę 38 845,84 zł brutto, w związku z poniesieniem dodatkowych 
kosztów za utylizację betonu z rozbiórki boiska sportowego. 
Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy w tym 
zakresie. 

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. 

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 191/IV/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. 

 
Protokół Nr 191/IV/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. został przyjęty 

jednogłośnie ze zmianą. W związku z powyższą informacją Naczelnika 
Wydziału „RI” dot. wniosku w/s wyra żenia zgody na udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki  
na zadanie pn. „Roboty dodatkowe – budowa boiska sportowego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 3a/191), 
została zmieniona wartość zamówienia z kwoty 26 737,00 zł brutto  
na kwotę 38 845,84 zł brutto (3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – 
przeciw). 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Banie  
dot. wspólnej przebudowy ulicy Sosnowej w Baniach - etap I 
(druk nr 2/192). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami oraz podpisał umowę z Gminą Banie w sprawie 
wspólnej przebudowy ulicy Sosnowej w Baniach – etap I, za kwotę  
85 000,00 zł brutto. Zakres prac na odcinku 230 mb obejmuje 
wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm. Powiat na realizację 
zadania przekaże dotację celową do wysokości 70 000,00 zł brutto, 
natomiast Gmina kwotę do 15 000,00 zł brutto. 

Nadzór  nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z 
Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” odcinek na ulicy Ceglanej, o długości  
110 mb (druk nr 3/192). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę MALDROBUD 
Spółka z o.o. Sp.k. z Myśliborza wyłonionego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa części drogi 
powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”, odcinek na ulicy 
Ceglanej, o długości 110 mb, z oferowaną kwotą 362 034,51 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.272.21.2014.MI. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyra żenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1  
do umowy Nr 12/EK/14 o wsparcie realizacji zadania publicznego 
pod nazwą „Cienie zapomnianych kultur 2014 w Kołbaczu” (druk 
nr 4/192). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

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

  
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 1 do umowy Nr 12/EK/14 zawartej ze Stowarzyszeniem Spichlerz 
Sztuki z Kołbacza o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 
nazwą „Cienie zapomnianych kultur 2014 w Kołbaczu”, w związku  
z potrzebą przesunięcia środków między zadaniami w kosztorysie 
oferty oraz zmianą artysty występującego podczas imprezy.  

Nadzór  nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyra żenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1  
do umowy Nr 20/EK/14 o wsparcie realizacji zadania publicznego 
pod nazwą „Turniej trójek pla żowej piłki siatkowej” (druk nr 
5/192). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
Nr 1 do umowy Nr 20/EK/14 zawartej ze Stowarzyszeniem 
Turystyczno-Sportowym „Kontra” Banie o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Turniej trójek pla żowej piłki siatkowej”,  
w związku z potrzebą zwiększenia o kwotę 2,60 zł  wydatków w pozycji 
I.7 Dyplomy w kosztorysie oferty. Wkład własny Stowarzyszenia 
zwiększył się z 220,00 zł do 222,60 zł. 

Nadzór  nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Historyczno-
Kulturalnego „Terra Incognita” z Chojny z zakresu k ultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (druk nr 
6/192). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie roz patrzenia oferty  
Stowarzyszenia Historyczno-Kulturowego „Terra Incognita” z Chojny 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego (tryb pozakonkursowy), wyrażając zgodę na przekazanie 
w formie dotacji kwotę 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego 
pn. „Druk i promocja ksi ążki ze wspomnieniami mieszkańców 
Krzymowa pt. Wokół PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy”,  
w terminie od 10 lipca do 30 września br. 

Nadzór  nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 7/192). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 648/2014 w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 

9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosków 
Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  
w Trzcińsko-Zdrój w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 5 
drzew oraz na posadowienie altanki ogrodowej na nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 131/4, w obrębie nr 2 miasta 
Trzcińsko – Zdrój (druk nr 8/192). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę Zarządowi Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  
w Trzcińsku – Zdrój na: 
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• usunięcie 5 drzew (jarząb pospolity – 2 szt., wiąz szypułkowy –  
2 szt., lipa szerokolistna) na terenie parku Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdrój na działce nr 131/4, w obrębie 2 
miasta Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Powiatu 
Gryfi ńskiego; 

• na posadowienie altanki ogrodowej (służącej mieszkańcom dps 
jako miejsce wypoczynkowo – rekreacyjne) na terenie parku 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój na działce nr 
131/4, w obrębie 2 miasta Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na 2014 r. - Wydziału „GN” (druk nr 9/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
zgodnie z którym zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 
75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 50 300,00 zł, z przeznaczeniem 
na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku 
administracyjnym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 oraz  
na bieżące utrzymanie budynków administracyjnych, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 70005 -
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki 
na 2014 r.  (druk nr 10/192). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy celowej 
budżetu powiatu plan finansowego wydatków jednostki o kwotę  
15 110,82 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. 

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

 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie dot. przesunięcia w planie wydatków na realizację 
projektu „Nasze kompetencje – Nasza przyszłość” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  
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ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 2014 r. 
(druk nr 11/192). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie  zmian  
w planie wydatków na realizację projektu „Nasze kompetencje-Nasza 
przyszłość” o  kwotę 4 680,00 zł. 

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

 
13. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki 
na 2014 r. (druk nr 12/192). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan finansowy wydatków w paragrafie 4060 - Pozostałe należności 
żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 105 385,00 zł  
(w związku z obowiązkiem wypłaty rekompensat pieniężnych  
za przedłużony czas służby), przy jednoczesnym zmniejszeniu  
w paragrafie 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy o kwotę 60 975,00 zł i w paragrafie 4070 - Dodatkowe 
uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 
funkcjonariuszy o kwotę 44 410,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Komendantowi jednostki. 
 
14. 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 13/192). 

 
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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 649/2014 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”.  
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2014 rok (druk nr 14/192). 
 
Członek Zarządu Roman Rataj złożył wniosek o udzielenie pomocy 

finansowej rodzinom z m. Lisie Pole, poszkodowanym w wyniku 
pożaru budynku mieszkalnego.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wniosku Członka Zarządu 
Romana Rataja?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Następnie Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok  
i wprowadził do niego zmianę o przekazanie Gminie Chojna dotacji 
celowej w wysokości 5 000,00 zł na pomoc dla pogorzelców. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu  uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok wraz ze zmianą? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok.  

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego o przygotowanie na kolejne posiedzenie projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej rodzinom poszkodowanym w pożarze.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
- brak; 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 192/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 …………………………….. 


