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Protokół nr 17/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz. od 800  do 1220 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 a następnie Wicestarosta Jerzy Miler. 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 16/V/2015 z dnia 9 kwietnia  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w sprawie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (druk  
nr 1/17). 

 
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 dopisanie umowy 
z Gminą Moryń w sprawie przekazania dotacji celowej  
w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 
w Gryfinie. 
 

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

 
2. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli zawierający informacje: 

dot. zakupu łóżek dla DPS w Nowym Czarnowie, dot. kontroli 
przeprowadzonej przez PCPR w Gryfinie w 2014 r. w DPS  
w Nowym Czarnowie (druk nr 2/17). 

 
 Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli, Zarząd zapoznał się 
z informacjami dotyczącymi: zakupu łóżek dla DPS w Nowym 
Czarnowie oraz kontroli przeprowadzonej przez PCPR w Gryfinie  
w 2014 r. w DPS w Nowym Czarnowie. 



 2

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście 
ds. Kontroli. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia oferty na zadanie pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę dot. projektu pn. Przebudowa, rozbudowa  
i nadbudowa zespołu zabudowań SOSW w celu jego rewitalizacji - 
w zakresie budynku nr 5 (internat dziewcząt)” (druk nr 3/17). 

 
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, po rozpatrzeniu ofert oraz po wprowadzeniu poprawki  
w § 2 umowy poprzez dodanie punktów: „i” – konstrukcje  
w tym fundamenty oraz „j” – funkcje pomieszczeń (kolejne punkty 
ulegną przesunięciu), Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z firmą IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk 
ze Szczecina na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dot. projektu  
pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu zabudowań SOSW 
w celu jego rewitalizacji - w zakresie budynku nr 5 za kwotę  
32 472, 00 zł brutto. 
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
 trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
 wartości szacunkowej, 
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sali 
gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”  (druk nr 4/17). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zadania  
pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” 
rozpatrzy w późniejszym terminie, po zbadaniu sposobu jego 
dofinansowania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do 
umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. „DOM  
z SERCEM w Trzcińsku-Zdroju – Restauracja historycznego 
obiektu zabytkowego”, współfinansowanego w ramach RPO WZ na 
lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (druk nr 5/17). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu 
nr 2 do umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. „DOM  
z SERCEM w Trzcińsku-Zdroju – Restauracja historycznego obiektu 
zabytkowego”, współfinansowanego w ramach RPO WZ na lata 2007-
2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, w którym zmienia się zapisy dot. wartości zadania. 
     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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s procedury  

przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących  
z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa  
z programów resortowych i funduszy celowych (druk nr 6/17). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie procedury  
przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 
środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy 
celowych. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie procedury  przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub 
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finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa  
z programów resortowych i funduszy celowych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 51/2015 w sprawie 
procedury  przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych 
lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł 
zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów 
resortowych i funduszy celowych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/17). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział 
Powiatowy w Gryfinie. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Oddział Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 52/2015 w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wsparcia finansowego organizacji koncertu muzyki 
klasycznej (druk nr 8/17). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, większością głosów nie 
wyrażając zgody na wsparcie finansowe organizacji koncertu muzyki 
klasycznej w kościele parafialnym w Moryniu ze względu na brak 
środków finansowych na realizację ww. zadania. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury związanej  
z powierzeniem/przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora 
placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 9/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę 
na rozpoczęcie procedury związanej z powierzeniem/przedłużeniem 
powierzenia stanowiska dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie oraz w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie. Jednocześnie Zarząd upoważnił 
Wicestarostę Gryfińskiego oraz Naczelnika Wydziału „EK” do 
uzyskania opinii w tym zakresie na radach pedagogicznych  
w ww. jednostkach. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza Wydziałowi „EK”. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w 2015 roku (druk nr 10/17). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 
roku. 
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 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  
w 2015 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 53/2015 w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w 2015 roku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 
roku (druk nr 11/17). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 
roku, do którego wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2014 roku wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2014 roku. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Gryfino (druk nr 12/17). 
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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 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino 
(dofinansowanie obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi 
gryfińskiej). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2015 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
powiatu gryfińskiego (druk nr 13/17). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2015 
roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
obszarze powiatu gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2015 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego 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 udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 
realizowane w 2015 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Banie (druk nr 14/17). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Banie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Banie 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Banie 
(dot. dofinansowania gminnej biblioteki). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Cedynia (druk nr 15/17). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cedynia. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cedynia 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Cedynia 
(dot. dofinansowania gminnej biblioteki). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 16/17). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Mieszkowice (dot. dofinansowania gminnej biblioteki). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Moryń (druk nr 17/17). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń 
(dot. dofinansowania gminnej biblioteki). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo (druk nr 18/17). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare 
Czarnowo (dot. dofinansowania gminnej biblioteki). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Trzcińsko-Zdrój (druk nr 19/17). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcińsko-Zdrój. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcińsko-Zdrój 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Trzcińsko-Zdrój (dot. dofinansowania gminnej biblioteki). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Widuchowa (druk nr 20/17). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Widuchowa. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Widuchowa 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Widuchowa (dot. dofinansowania gminnej biblioteki). 
 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.   
 

21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
w/s wyrażenia zgody na zawarcie: 

 umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z budżetu Gminy Widuchowa dla Powiatu 
Gryfińskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii 
użyteczności publicznej na trasie Czarnówko, Pacholęta, 
Marwice, Gryfino, 

 umowy z operatorem prowadzącym działalność transportową 
w zakresie świadczenia usług pasażerskich na wskazanej 
wyżej linii użyteczności publicznej (druk nr 21/17). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,  
po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę, po 
podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, na:  

• zawarcie umowy Nr 2/KM/2015  z Gminą Widuchowa w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Gminy Widuchowa dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na 
uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Czarnówko, 
Pacholęta, Marwice, Gryfino, 

• zawarcie umowy Nr 3/KM/2015 z operatorem prowadzącym 
działalność transportową w zakresie świadczenia usług pasażerskich 
na linii użyteczności publicznej na trasie Czarnówko, Pacholęta, 
Marwice, Gryfino. 
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

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

 
22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  
w latach 2015/2016 z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: 
Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, 
Chojna i  Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń” (druk nr 22/17). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego w latach 2015/2016 z podziałem na 3 zadania”: 
 zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa 

wybrano ofertę firmy Usługi Budowlane Jan Ambroziak  
z Gardna za kwotę 125 732,55 zł brutto; 

 zadanie II – gminy: Banie, Chojna i  Trzcińsko-Zdrój wybrano 
ofertę firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 
„DROGBUD” z Wełtynia za kwotę 152 606,14 zł brutto; 
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 zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń wybrano 
ofertę firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 
„DROGBUD” z Wełtynia za kwotę 128 346,30 zł brutto. 

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

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remonty 
cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2015 
roku z podziałem na 3 zadania : zadanie I – gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna  
i  Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 23/17). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2015 roku z podziałem na 3 zadania”: 
 zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa 

wybrano ofertę firmy TRANS-MASZ PTiMD S.A. ze Stargardu 
Szczecińskiego za kwotę 163 641,66 zł brutto; 

 zadanie II – gminy: Banie, Chojna i  Trzcińsko-Zdrój wybrano 
ofertę firmy TRANS-MASZ PTiMD S.A. ze Stargardu 
Szczecińskiego za kwotę 239 120,61 zł brutto; 

 zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń wybrano 
ofertę firmy P.H.U. REOZED z Pyrzyc za kwotę 164 082,00 zł 
brutto. 

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

w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usługi walcem 
wibracyjnym na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-Marwice-
Widuchowa na odcinku Czarnówko-Pacholęta (druk nr 24/17). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Beata Michałowska z Mieszkowic wykonania usługi 
walcem wibracyjnym na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-
Marwice-Widuchowa na odcinku Czarnówko-Pacholęta, za kwotę 
21 070,82 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na zlecenie wykonania remontu przepustu pod drogą 
powiatowa Nr 1401Z Chojna-Białęgi w m. Czartoryja (druk  
nr 25/17). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług 
Melioracyjnych Adam Tomaszewski z Chojny wykonania remontu 
przepustu pod drogą powiatowa Nr 1401Z Chojna-Białęgi  
w m. Czartoryja, za kwotę 7 859,80 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania likwidacji dzikich wysypisk i usuwanie 
zanieczyszczeń z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie 
powiatu gryfińskiego (druk nr 26/17). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania likwidacji dzikich 
wysypisk i usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego za łączną kwotę 
39 989,50 zł brutto.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do 
przedstawienia wyników i dokumentacji  wraz  
z protokołami utylizacji w terminie 7 dni po wykonaniu ww. zadania. 

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

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji z Zarządem 
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie  przebudowy 
drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój – Antonowice (druk nr 27/17). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy dotacji  
Nr 40/ZD/2014 z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie  przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – 
Białęgi na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Antonowice. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Gryfino (druk nr 28/17). 
 



 14

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 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino 
(dot. opracowania koncepcji budowy drogi technologicznej Czepino - 
Żabnica). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2015 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 29/17). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się  o 4 674,00 zł 
plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe,                     
na pomoc finansową dla Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie koncepcji budowy drogi technologicznej Czepino-
Żabnica, która przejmie ruch pojazdów ciężkich obsługujących zakład 
produkcyjny Spółki „GRYFSKAND”, jednocześnie zmniejsza się plan 
wydatków w tym rozdziale na zakup usług pozostałych. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  
i „FK”. 
 
30. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „EK” (druk  
nr 30/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 921-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na 
pomoc finansową dla Gminy Gryfino na dofinansowanie zadania: 
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wydanie publikacji o historii ziemi gryfińskiej z lat 1945-2015,  
w związku z 70. rocznicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Starosta Gryfiński – Wojciech 
Konarski, prowadzenie obrad Zarządu przejął Wicestarosta Gryfiński – Jerzy Miler.  

 
31. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „EK” (druk  
nr 31/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się 
o 21 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 92116-Biblioteki, na dotacje 
przekazane gminom na podstawie porozumień, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na pomoc finansową, z przeznaczeniem 
dla gmin: Banie, Cedynia, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, 
Trzcińsko-Zdrój oraz Widuchowa na dofinansowanie bieżących 
kosztów działalności gminnych bibliotek: zakup i uzupełnienie zbiorów 
bibliotecznych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 
 
32. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „RI” (druk  
nr 32/17). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie postanowił 
zwiększyć plan dochodów i wydatków o 1 643 553,40 zł w związku                     
z realizacją projektu „Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju - 
Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jednocześnie kwotę 
579 314,56 zł  w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, w § 6230-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznacza się na 
wkład własny powiatu do projektu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 
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33. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
w/s zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego  
i Wydziału „KM” na 2015 r. (druk nr 33/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się  
o 35 000,00 zł plan dochodów powiatu w rozdziale 60004-Lokalny 
transport zbiorowy i wydatków w rozdziale 75020-Starostwa 
powiatowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy 
Widuchowa na zorganizowanie publicznego transportu drogowego na 
trasie Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”  
i „FK”. 
 
34. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 34/17). 

 
Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu z dokonanej 

analizy planu finansowego Poradni,  Zarząd jednogłośnie negatywnie 
rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie planu 
finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. Na tym 
etapie plan finansowy jednostki w pełni zabezpiecza środki na 
regulację płac dla pracowników obsługi. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
35. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 35/17). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki                   
o 16 436,89 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
36. 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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 36/17). 

 
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. 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: 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 54/2015 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. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
37. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 37/17). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
38. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się ze skargą złożoną na Dyrektora PUP w Gryfinie, która 
została przekazana do rozpatrzenia przez Radę Powiatu – nadzór BRZ. 
2. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: PCPR.MB.0602-73/2015, Dyrektora PCPR 

w Gryfinie zawierającym informację dot. WTZ w Goszkowie. 
3. Zarząd zapoznał się projektem porządku obrad VI sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. 
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4. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SOSW w Chojnie dot. realizacji 
programu realizowanego przez Komendę Główną Policji „Profilaktyka a Ty”. Pismo 
zostało skierowane do „EK”. 

  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 17/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 …………………………….. 


