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Protokół nr 10/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 lutego 2015 r. w godz. od 830 do 1115 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 9/V/2015 z dnia 12 lutego  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu  
w Gryfinie (druk nr 1/10). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie  (druk nr 2/10). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie? 
 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie . 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ” i „OR”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności 
pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń 
sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3/10). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
 po zapoznaniu się z protokołem Nr 3/2014 z dnia 8 stycznia 2015 r. 
komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów, które stały się 
własnością  Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz opinią techniczną wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu osobowego marki 
Rover o nr rej. W716JRA, poprzez jego odpłatne przekazanie do 
demontażu na stację demontażu pojazdów.  

Dodatkowo Naczelnik Wydziału „KM” poinformowała, iż w dniu 
10 lutego 2012r. Wydział wystąpił do Komisji Infrastruktury 
Kancelarii Sejmu w Warszawie o zmianę zapisu art. 130a ust. 10 
ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie skrócenie terminu 
przechowywania pojazdu z 3 miesięcy do 1 miesiąca. O zmianę zapisu 
w/w artykułu zawnioskowano ponownie w dniu 6 lutego 2015r. 
poprzez wysłanie postulatów do Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Burmistrza Mieszkowic 
w/s wsparcia finansowego 70 rocznicy Forsowania Odry (druk 
nr 4/10). 
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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 Burmistrza Mieszkowic, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe 70 rocznicy 
Forsowania Odry poprzez udzielenie dotacji dla Gminy Mieszkowice  
w wysokości 5 000,00 zł (z wyłączeniem nagród pieniężnych  
i wyżywienia).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. przyjęcia protokołu oraz podjęcia uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów 
Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/10). 

 
Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji 

Stypendialnej w dniu 13 lutego 2015 r. oraz projektem uchwały  
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 25/2015 w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 6/10). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 26/2015 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (na czas od 
1.03.2015 r. do 31.08.2015 r.). 

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.   

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień 
publicznych dotyczącego postępowań o udzielanie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2015r. 
(druk nr 7/10). 

 
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 zatwierdził plan 
zamówień publicznych dotyczący postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2015 r.  

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. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s odstąpienia od umowy zlecenia na 
opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2017 z pespektywą na lata 
2018 – 2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2009 – 2013” (druk nr 8/10). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na odstąpienie od 
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umowy zlecenia, zawartej z Mariuszem Cybułką prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą OPTINO z Grodziska 
Wielkopolskiego, na opracowanie aktualizacji „Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2017 z pespektywą 
na lata 2018 – 2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego za lata 2009 – 2013”, ze względu na niewykonanie  
do dnia 06.02.2015 r. ww. opracowań dokumentacji i podpisał pismo  
w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

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

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w/s wspólnej przebudowy chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo –Trzcińsko-Zdrój–
Warnice, w miejscowości Piaseczno  (druk nr 9/10). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Zastępca Naczelnika – Maria Ilińczyk.    
 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy  
z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s wspólnej przebudowy chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo –Trzcińsko-Zdrój–Warnice,  
w miejscowości Piaseczno rozpatrzy w późniejszym terminie, po jego 
uzupełnieniu.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

10. 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. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej  
w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej” (druk  
nr 10/10). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
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Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej  
w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej”. 

 
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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 27/2015 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową 
kanalizacji sanitarnej”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.04.2015.MI 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Zastępca Naczelnika – Maria Ilińczyk.  
 

11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem 
Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s określenia zasad 
pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji 
uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób 
Niepełnosprawnych w Szczecinie, nie będącego mieszkańcem 
Miasta Szczecin (druk nr 11/10). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin  
w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński 
kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu - uczestnika Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju 
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. 
Powiat pokryje 10% kosztów rehabilitacji w wysokości 1 644,00 zł.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 
  

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017”  (druk 
 nr 12/10). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017”.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2015-2017” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju 
pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017”. 
 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. 
 

13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk  
nr 13/10). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 800,00 zł 
plan wydatków na świadczenia społeczne dla uczestników projektu 
„Kobieta-atrakcyjny pracownik”, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków na zakup usług pozostałych.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 14/10). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę  
w marcu o 73 000,00 zł i w kwietniu o 77 000,00 zł, przy jednoczesnym 
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zmniejszeniu transz w maju i czerwcu po 10 000,00 zł, od lipca do 
listopada po 20 000,00 zł i w grudniu o 30 000,00 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie w/s dokonywania płatności wydatków jednostki 
przy użyciu karty płatniczej (druk nr 15/10). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
dokonywanie płatności wydatków jednostki przy użyciu karty 
płatniczej w związku z realizacją projektów (zgodnie z uchwałą  
Nr 216/2012 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie 
określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze 
służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu 
Powiatu Gryfińskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz zasad 
rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.) 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 16/10). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 28/2015 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Ministra Finansów, znak: ST4.4750.14.2015  
z dnia 6 lutego 2015 r., zawierającym informację o rocznych kwotach subwencji 
ogólnej. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 10/V/2015. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


