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Protokół nr 197/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 września 2014 r. w godz. od 750 do 950  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 196/IV/2014 z dnia 11 września 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2014 r. (druk nr 1/197). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2014 r. 
 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady 
Powiatu w Gryfinie za 2014 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 2/197).  
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej 
realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego 

przekazania samochodu marki Volkswagen dla Stowarzyszenia 
„Pod Dębami” (druk nr 3/197).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
przekazania samochodu marki Volkswagen dla Stowarzyszenia „Pod 
Dębami”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Volkswagen dla Stowarzyszenia „Pod 
Dębami” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 661/2014 w sprawie 
nieodpłatnego przekazania samochodu marki Volkswagen dla 
Stowarzyszenia „Pod Dębami”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”.  
 
Dodatkowo Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie do uszczegółowienia zapisów umów zawartych ze 
Stowarzyszeniami na prowadzenie domów pomocy społecznej  
w zakresie gospodarowania mieniem powiatu.  
 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na możliwość doliczenia kosztów 
rocznej amortyzacji środków trwałych podczas wyliczania 
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  
w Domach Pomocy Społecznej w Dębach, Trzcińsku – Zdroju  
i Moryniu (druk nr 4/197).  
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczącym wyrażenia zgody na 
możliwość doliczenia kosztów rocznej amortyzacji środków trwałych 
podczas wyliczania średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Dębach, Trzcińsku – 
Zdroju i Moryniu, Zarz ąd jednogłośnie postanowił, iż rozpatrzy go  
w późniejszym terminie, po otrzymaniu szczegółowej opinii prawnej  
w tym zakresie oraz po przedstawieniu ewentualnie nowych warunków 
w dotychczasowych umowach dzierżawy.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”.  
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru na 

kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 5/197). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru na kierownicze 

stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 662/2014 w sprawie naboru 
na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności na 
wykonanie robót dodatkowych dot. inwestycji pn. „Budowa boiska 
sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 6/197).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków, Zastępca 
Naczelnika Andrzej Krzemiński. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
konieczności wykonania robót dodatkowych przy inwestycji  
pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” jednocześnie zobowiązując 
Wydział „RI” do zebrania i przedstawienia ofert cenowych wykonania 
wskazanych robót na kolejnym posiedzeniu.   

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

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją  
pn. „Przebudowa przyłącza energetycznego w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” (druk nr 7/197).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy EMPLAN Michał  Zamolski  
z Gryfina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej nad inwestycją pn. „Przebudowa przyłącza 
energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” za 
kwotę 1 476,00 złotych brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. „Założenie inicjalnej bazy GESUT, założenie bazy 
BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale 
związane z budynkami na terenie Miasta i Gminy Gryfino”  (druk 
nr 8/197). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Założenie inicjalnej bazy 
GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB  
o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie Miasta  
i Gminy Gryfino”, Zarz ąd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 
zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy GEOMAR S.A. ze Szczecina  
z oferowaną ceną w wysokości 207 190,04 zł brutto.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.11.2014.SD 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków,  Zastępca Naczelnika  

Andrzej Krzemiński. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany 
planu finansowego Wydziału „OŚ” oraz wyrażenia zgody na 
zlecenie wykonania robót dodatkowych wynikłych w czasie 
realizacji przebudowy ulicy Dworcowej pełniącej funkcję 
obwodnicy miasta Mieszkowice (druk nr 9/197). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
finansowego Wydziału „OŚ” zgodnie, z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w rozdziale 60014-Drogi publiczne 
powiatowe, zmniejsza się o 21 200,00 zł plan wydatków na zakup usług 
remontowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję 
obwodnicy w m. Mieszkowice”. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”, „O Ś” i „FK”. 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie STRABAG Sp. z o.o. 
wykonania robót dodatkowych wynikłych w czasie realizacji 
przebudowy ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta 
Mieszkowice, za kwotę 21 191,30 zł brutto. Środki finansowe na 
realizację powyższego zadania będą pochodziły z budżetu Wydziału 
„O Ś”.  

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD” 
i „O Ś”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia w/s uzgodnienia zasad zarządzania 
drogami przekazanymi na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice (druk 
nr 10/197). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia   
z Nadleśnictwem Mieszkowice w sprawie uzgodnienia zasad 
zarządzania drogami przekazanymi na rzecz Nadleśnictwa 
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Mieszkowice (realizacja uchwały Nr XXVII/206/2013 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 01.10.2013 r.) 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny złożył wniosek do Wydziału 

Zarzadzania Drogami w sprawie dokonania analizy możliwości 
naprawy drogi powiatowej  na odcinku Babinek-Żarczyn. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 11/197). 

 

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

  

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji 
Stypendialnej z dnia 15 września 2014 r. oraz projektem uchwały  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfi ński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 663/2014 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyj ęcia informacji o stanie przygotowania szkół  
i placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015 (druk nr 
12/197). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd przyjął jednogłośnie informację o stanie 
przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 
2014/2015. Powyższa informacja zostanie przedłożona pod obrady 
Rady Powiatu w Gryfinie. 

   Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 13/ 197). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił: 
• zwiększyć plan wydatków w dziale 754, rozdział 75495 § 3040 

– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 
wynagrodzeń o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla 
uczennicy ZSP w Chojnie za udział w akcji ratowniczej przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę § 4210 - zakup 
materiałów i wyposażenia, 

• zwiększyć plan wydatków w dziale 750, rozdział 75075 § 4210 
zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł przy 
jednoczesnym zmniejszeniu § 4170 – wynagrodzenia 
bezosobowe o 4 000,00 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych  
o 6 000,00 zł. 

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2014 r. (druk nr 14/197). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki                        
o 11 943,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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- Zarząd zapoznał się pismem Burmistrza Gminy Chojna  
znak: BGK-7230.23.2014dp z dnia 02.09.2014 r. zawierającym deklarację 
dofinansowania przebudowy ul. Jagiellońskiej w Chojnie w 2015 r. realizowanej  
w ramach NPPDL. 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 197/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 …………………………….. 


