
Protokół nr 26/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 18 czerwca 2015 r. w godz. od 800 do 1230 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  oraz  w  dalszej  części  Wicestarosta  –  Jerzy  Miler.  W  posiedzeniu
udział  wzięli  Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności  –  
zał. nr 1). 

2. Porządek obrad został zmieniony, dodano:
-  Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia
pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie  
do  dokonywania  wszelkich  czynności  związanych  z  ubieganiem  się  
o  dofinansowanie  oraz  realizacją  projektu  pozakonkursowego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  VI  Rynek  Pracy,  Działanie  6.5.
Kompleksowe  wsparcie  dla  osób  bezrobotnych,  nieaktywnych  zawodowo  
i  poszukujących pracy,  obejmujące  pomoc  w aktywnym poszukiwaniu  pracy
oraz  działania  na  rzecz  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na
lata 2014 – 2020 (druk nr 3a/26).

 Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).
3. Protokół  Nr  25/V/2015  z  dnia  11  czerwca  2015  r.  został  przyjęty

jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy
stypendystów  Stypendium  Rady  Powiatu  Gryfińskiego  dla
absolwentów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Gryfiński  (druk  
nr 1/26).

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

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  listy
stypendystów  Stypendium  Rady  Powiatu  Gryfińskiego  dla
absolwentów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Gryfiński  i  przyjął
protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 15 czerwca 2015r. 

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  określenia  listy  stypendystów  Stypendium  Rady  Powiatu  Gryfińskiego  dla
absolwentów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Gryfiński  w  brzmieniu  zaproponowanym  przez
wnioskodawcę?

Za - 5 osób,
Przeciw - 0 osób,
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Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  81/2015  w  sprawie
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego
dla  absolwentów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Gryfiński.

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.  

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i  Leśnictwa  dot.  zatwierdzenia  wyboru  oferty  w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia na opracowanie:

 aktualizacji  „Programu  ochrony  środowiska  dla  Powiatu
Gryfińskiego  
na lata  2015-2018  z  perspektywą  na  lata  2019-2020” wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko,

 „Raportu  z  realizacji  programu  ochrony  środowiska  dla
Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014” (druk nr 2/26).

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  zatwierdził  wybór  oferty  
 Pani  Anny  Sobczyńskiej  z  Bielina  na  opracowanie  aktualizacji
„Programu  ochrony  środowiska  dla  Powiatu  Gryfińskiego  na  lata
2015-2018  z  perspektywą  na  lata  2019-2020”  wraz  z  prognozą
oddziaływania  na  środowisko  oraz  „Raportu  z  realizacji  programu
ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014” za
kwotę 12 600,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.

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

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
w/s  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy  z  Przedsiębiorstwem
Komunikacji  Samochodowej  w  Myśliborzu  Sp.  z  o.o.  w  zakresie
świadczenia  usług  pasażerskich  na  linii  komunikacyjnej  Moryń-
Cedynia-Chojna w okresie wakacyjnym (druk nr 3/26).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.  
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Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy
Nr  8/KM/2015  z  Przedsiębiorstwem  Komunikacji  Samochodowej  
z Myśliborza Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług pasażerskich na
linii  komunikacyjnej  Moryń-Cedynia-Chojna  w  okresie  od  01.07-
31.08.2015 r. do kwoty 10 928,17 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

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

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie   w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  Pracy  
w  Gryfinie  do  dokonywania  wszelkich  czynności  związanych  
z  ubieganiem  się  o  dofinansowanie  oraz  realizacją  projektu
pozakonkursowego    współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej  VI  Rynek  Pracy,  Działanie  6.5.  Kompleksowe
wsparcie  dla  osób  bezrobotnych,  nieaktywnych  zawodowo  
i  poszukujących  pracy,  obejmujące  pomoc  w  aktywnym
poszukiwaniu  pracy  oraz  działania  na  rzecz  podnoszenia
kwalifikacji  zawodowych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Zachodniopomorskiego  (RPO WZ)  na  lata  2014  –
2020 (druk nr 3a/26).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Monika Bałszan -
Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
do  dokonywania  wszelkich  czynności  związanych  z  ubieganiem się  
o  dofinansowanie  oraz  realizacją  projektu  pozakonkursowego
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy,
Działanie  6.5.  Kompleksowe  wsparcie  dla  osób  bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, obejmujące pomoc  
w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia
kwalifikacji  zawodowych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 – 2020.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się  o dofinansowanie oraz realizacją
projektu  pozakonkursowego  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  z  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  VI  Rynek  Pracy,  Działanie  6.5.  Kompleksowe
wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, obejmujące pomoc  

3



w  aktywnym  poszukiwaniu  pracy  oraz  działania  na  rzecz  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 –
2020 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 5 osób,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  82/2015  w  sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w  Gryfinie  do  dokonywania  wszelkich  czynności  związanych  
z  ubieganiem  się  o  dofinansowanie  oraz  realizacją  projektu
pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
VI  Rynek  Pracy,  Działanie  6.5.  Kompleksowe  wsparcie  dla  osób
bezrobotnych,  nieaktywnych  zawodowo  i  poszukujących  pracy,
obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na
rzecz podnoszenia kwalifikacji  zawodowych Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  (RPO  WZ)  na
lata 2014 – 2020.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi  PUP  
w Gryfinie.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Monika Bałszan - 
Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie.

5. Wniosek  wraz  z  uzupełnieniem Naczelnika  Wydziału  Remontów,
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie
wykonania  konserwacji  okien  drewnianych  w budynku Starostwa
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d (druk nr 4/26).

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  zapoznaniu  się  z  uzupełnieniem  wniosku
zawierającym  uszczegółowienie  zakresu  prac,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził zgodę (po wprowadzeniu zmian w umowie) na zlecenia firmie
Pisarczyk Stolarka Drewniana z Gryfina wykonania konserwacji okien
drewnianych  w budynku  Starostwa  Powiatowego  w Gryfinie,  przy  
ul. 11 Listopada 16d za kwotę 67 896,00 zł brutto. 

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.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która
trwała od godz. 915 do godz. 1120.
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6. Wniosek  Zastępcy  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.  „Przebudowa
nawierzchni  odcinków  dróg  powiatowych  na  terenie  Powiatu
Gryfińskiego – gminy: Moryń,  Mieszkowice i Cedynia” (druk  
nr 5/26).

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Wicestarosta – Jerzy Miler 
a w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma.

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,
Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb  postępowania,  wartość
szacunkową  oraz  Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia  na
zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na
terenie  Powiatu  Gryfińskiego  –  gminy:  Moryń,  Mieszkowice  
i Cedynia”.

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 nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu
Gryfińskiego  –  gminy:  Moryń,  Mieszkowice  i  Cedynia”  w  brzmieniu  zaproponowanym  przez
wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  nr  83/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Przebudowa  nawierzchni
odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego – gminy:
Moryń, Mieszkowice i Cedynia”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami
pod nr sprawy ZD.272.172015.MI

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

a)  trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
b)  wartości szacunkowej,
c)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
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d)  Komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Przebudowa
nawierzchni odcinków dróg powiatowych Powiatu Gryfińskiego,
na terenie Gminy Chojna” (druk nr 6/26).

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,
Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb  postępowania,  wartość
szacunkową  oraz  Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia  na
zadanie  pn.  „Przebudowa  nawierzchni  odcinków dróg  powiatowych
Powiatu Gryfińskiego, na terenie Gminy Chojna”.

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  nawierzchni  odcinków  dróg  powiatowych  Powiatu
Gryfińskiego, na terenie Gminy Chojna” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  nr  84/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Przebudowa  nawierzchni
odcinków dróg powiatowych Powiatu Gryfińskiego, na terenie Gminy
Chojna”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami
pod nr sprawy ZD.272.18.2015.MI

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia
pomocy  finansowej  w  formie  rzeczowej  Gminie  Chojna  (druk  
nr 7/26).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie rzeczowej Gminie
Chojna.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę ?

Za - 4 osoby,
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  w  formie
rzeczowej Gminie Chojna.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

9. Wniosek  Skarbnika  Powiatu  dot.  podpisania  skonsolidowanego
bilansu za 2014 r. (druk nr 8/26).

Na  wniosek  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  jednogłośnie  podpisał
skonsolidowany bilans Powiatu Gryfińskiego za 2014 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

10. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  na
2015 r. (druk nr 9/26).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza
się plan wydatków o 2 584,00 zł na uposażenia funkcjonariuszy, przy
jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  pozostałe  należności
funkcjonariuszy,  z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych. 

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Kierownikowi jednostki.

11. 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 10/26).

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
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 85/2015 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”.

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
 Pismem  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Szczecinie, znak:

WUP.XVII.0702/14/EPu/15,  dot.  deklaracji  przystąpienia  powiatowych
centrów  pomocy  rodzinie  i  ośrodków  pomocy  społecznej  do  realizacji
projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020

 wykazem  obiektów  mostowych  w  ciągu  dróg  powiatowych  na  terenie
powiatu gryfińskiego,

 informacją  uzupełniającą  przygotowaną  przez  Prezes  Zarządu  „Szpital
Powiatowy  w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.  Edytę  Nowotarska  dot.  laboratorium  
i wynagrodzeń.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 26/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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