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Protokół nr 13/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 19 marca 2015 r. w godz. od 800 do 1120  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 12/V/2015 z dnia 12 marca  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej gminie Gryfino (druk nr 1/13). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
2. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny  

w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie (druk nr 1a/13). 

 
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 zapoznał się ze sprawozdaniami za 2014 rok  
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z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie  
i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie.  

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. 

 
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 2/13). 

 
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 KM.7135.1.11.2014.UP z dnia  
10 marca 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 Ford Eskort o nr rej. ZGR 33KL, poprzez 
jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu 
pojazdów.  

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 Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 
umowy  na dofinasowanie projektu „ZSIN – Budowa 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –  Faza I” 
ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 3/13). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar 
 

Na wniosek Geodety Powiatowego, po wprowadzeniu poprawek 
(wykreślenie §11 ust. 2 umowy), Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy nr 16/2015/G-B ze Związkiem Celowym Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego na dofinasowanie projektu 
„ZSIN  ̶ Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji  
o Nieruchomościach  ̶  Faza I”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Geodeta Powiatowy 
 – Grzegorz Downar 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Komitetu Organizacyjnego 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego o dofinansowanie powiatowych eliminacji turnieju 
(druk nr 4/13). 

 
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, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
organizacji eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w kwocie  
1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i nagród. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
2015 r. (druk nr 10/13). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki 2015 r. z przeznaczeniem na 
regulacje płacową pracowników zatrudnionych w Ośrodku, Zarząd 
większością głosów rozpatrzył go negatywnie i jednogłośnie zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do: 
• przygotowania informacji, kiedy były dokonywane ostatnie 
regulacje płac pracowników administracji i obsługi w jednostkach 
oświatowych powiatu (w porozumieniu z Wydziałem „OR”), 
• wystąpienia do Dyrektora SOSW w Chojnie o przedstawienie 
informacji, kiedy dokonywał ostatnich regulacji płacowych 
pracowników administracji i obsługi. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na regulację płac i zwiększenie 
planu wydatków na 2015 r. (druk nr 11/13). 
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora na regulację płac w pozycjach 1 i 2 załącznika do wniosku,  
w ramach posiadanego planu finansowego jednostki na 2015 r.  
W przypadku braku środków w planie finansowym jednostki na 
wskazane wyżej regulacje, Dyrektor winien złożyć wniosek w sprawie 
zwiększenia budżetu jednostki. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia: 

 trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
 wartości szacunkowej, 
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 
4+180 km do 4+630 km” (druk nr 5/13). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

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 1350Z Szczecin-Żelisławiec na 
odcinku od 4+180 km do 4+630 km”. 

 
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 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku 
od 4+180 km do 4+630 km” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 39/2015 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 
4+630 km”. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.09.2015.MI 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej  
w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej” (druk nr 6/13). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawcy tj. firmy MALDROBUD z Myśliborza wyłonionej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz 
z budową kanalizacji sanitarnej” z oferowaną kwotą 3 883 041,24 zł 
brutto. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 
946 878,62 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Dodatkowo Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do 
przygotowania aktualizacji planu rozwoju sieci dróg powiatowych  
z podziałem na kategorie dróg wraz z informacją o drogach, które 
nadają się do zamknięcia.  

 
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 opuścił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usług na drodze 
powiatowej Nr 1399Z Moryń – Orzechów na odcinku Moryń – 
Nowe Objezierze (km 0+000 – 2+570) związanych ze ścinką  
i uzupełnieniem pobocza drogi oraz wycinką krzaków rosnących  
w pasie drogowym (druk nr 7/13). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Warsztatowe 
Tadeusz Łyczakowski z Dolska wykonania usług na drodze powiatowej 
Nr 1399Z Moryń – Orzechów na odcinku Moryń – Nowe Objezierze 
(km 0+000 – 2+570) związanych ze ścinką i uzupełnieniem pobocza 
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drogi oraz wycinką krzaków rosnących w pasie drogowym, za kwotę 
36 900,00 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.272.16.2015.MI 
 

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

 
11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s: 
 podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji zadania  
pn. „DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju -  Restauracja 
historycznego obiektu zabytkowego” współfinansowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 
poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego; 

 zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji ww. zadania 
(druk nr 8/13). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy 

partnerskiej w celu realizacji zadania pn. „DOM z SERCEM  
w Trzcińsku Zdroju -Restauracja historycznego obiektu zabytkowego” 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 
5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem 
finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. „DOM z SERCEM  
w Trzcińsku Zdroju -  Restauracja historycznego obiektu zabytkowego” współfinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 
poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 40/2015 w sprawie 
zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. „DOM  
z SERCEM w Trzcińsku Zdroju -  Restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków 
finansowych na rok 2015 środkami pochodzącymi z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej (druk nr 9/13). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie  
z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata  
i wychowanie o 1 771,20 zł na zadanie „Modernizacja źródła ciepła  
w ZSP w Chojnie”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 
w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 196,80 zł na realizację 
zadania „Modernizacja źródła ciepła w budynku powiatu gryfińskiego 
przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” oraz w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza o 1 574,40 zł na realizację zadania 
„Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad V sesji Rady Powiatu, która odbędzie się  
w dniu 26 marca 2015 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 13/V/2015. 
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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 …………………………….. 


