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Protokół nr 18/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 800  do 1020 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 17/V/2015 z dnia 16 kwietnia  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (druk nr 1/18). 
 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie i skierował go pod obrady Rady 
Powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”.  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości  (druk nr 2/18). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta 
Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie) rozpatrzy w późniejszym terminie po jego 
uzupełnieniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 
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3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice (druk  
nr 3/18). 

 
Zarząd ustalił formę przetargu (przetarg ustny nieograniczony) na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 55/2015 w sprawie wyboru 
formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice 
(druk nr 4/18). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w obrębie 1 miasta Mieszkowice. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta 
Mieszkowice w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 56/2015 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu w/s wyrażenia zgody na budowę pochylni – 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalno-
magazynowym, położonym na terenie DPS, stanowiącym własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/18). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu na budowę pochylni – 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalno-
magazynowym, położonym na terenie Domu Pomocy Społecznej, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (bez udziału środków 
Powiatu). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania instrukcji  
dot. zgłoszenia przez Członka Rady Nadzorczej „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Sp. z o.o. zadań premiowych dla Członków Zarządu 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 6/18). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zatwierdził instrukcję 
dotyczącą zgłoszenia przez Członka Rady Nadzorczej „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. zadań premiowych dla Członków 
Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z pismem „Domu 
Lekarskiego” S.A. dotyczącym zmian umowy sprzedaży udziałów 
należących do Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi 
kupującego, w zakresie realizacji Planu inwestycyjnego (druk  
nr 7/18). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, po zapoznaniu się z pismem „Domu 
Lekarskiego” S.A. dotyczącym zmian umowy sprzedaży udziałów 
należących do Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi 
kupującego, w zakresie realizacji Planu inwestycyjnego, Zarząd 
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jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę zapisów umowy sprzedaży 
udziałów w zakresie rozłożenia na raty spłaty zobowiązania 
inwestycyjnego do 31.12.2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w/s wspólnej realizacji  
w 2015 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie 
Gminy Moryń (druk nr 8/18). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 13/ZD/2015  
z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji w 2015 r. robót 
drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Moryń. 
Powiat przekaże na ten cel środki finansowe do kwoty 40 000,00 zł. 

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

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec na odcinku od 
4+180 km do 4+630 km” (druk nr 9/18). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec na 
odcinku od 4+180 km do 4+630 km”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
na powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD  
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  z Myśliborza z oferowaną ceną  
w wysokości 524 820,30 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.272.09.2015.MI 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 
na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  
w Gryfinie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych  
i słabowidzących z terenu powiatu gryfińskiego (druk nr 10/18). 

 

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie 
orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu 
powiatu gryfińskiego. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  
w Gryfinie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu powiatu gryfińskiego 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 57/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Gryfinie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych  
i słabowidzących z terenu powiatu gryfińskiego. 

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

i Turystyki dot. wsparcia finansowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowo-Turystycznego „Victoria” (druk nr 11/18). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „Victoria” z Chojny, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie w wysokości 600,00 zł 
(ze środków promocji) wyjazdu na Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniach  
30.04-03.05.2015 r. w Krakowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wsparcia finansowego Cedyńskiego Stowarzyszenia 
Wrzosowe Wzgórza  (druk nr 12/18). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, większością głosów nie 
wyrażając zgody dla Cedyńskiego Stowarzyszenia Wrzosowe Wzgórza 
na dofinansowanie wyjazdu do Kotliny Kłodzkiej w ramach 
realizowanego projektu „Poznaj swój kraj” – Osobliwości i tajemnice 
Kotliny Kłodzkiej, ze względu na brak środków finansowych na 
realizację ww. zadania. 
 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.   

 
13. Wniosek Skarbnik Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania  

z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od 
początku roku do dnia 31 marca 2015 r. (druk nr 13/18). 

 
Na wniosek Skarbnik Powiatu, Zarząd jednogłośnie przyjął 

sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres 
od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
14. Sprawy kadrowe. 

 
Nie rozpatrywano. 

 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Biura LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Obszarów Wiejskich dot. przygotowania i realizacji Kontraktu Samorządowego 
Powiatu Gryfińskiego 2014-2020. 
2. Zarząd zatwierdził  porządek obrad VI sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu  

29 kwietnia 2015 r. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 18/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 …………………………….. 
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