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Protokół nr 29/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 lipca 2015 r. w godz. od 810 do 1130  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 Gryfiński  

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 28/V/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska 
oraz Inspektor - Piotr Ignaciuk. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia projektu aneksu nr 2  
do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego 
w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze 
zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego, zawartej w dniu  
4 kwietnia 2012 r. oraz akceptacji treści pisma do „Domu 
Lekarskiego” S.A. (druk nr 1/29). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie przyjął projekt 
aneksu nr 2 do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu 
Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz 
ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego, zawartej w dniu  
4 kwietnia 2012 r. oraz zaakceptował zaproponowaną treść pisma  
do Domu Lekarskiego S.A. (znak pisma: GN.8023.31.2015.PI).   
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Domu Lekarskiego 

S.A. z dnia 2 lipca 2015 r. dot. przebiegu inwestycji rozbudowy 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz udzielił odpowiedzi (znak pisma: 
GN.8023.36.2015.PI).   
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Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska oraz Inspektor  

- Piotr Ignaciuk. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca 

Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami – Maria Ilińczyk. 
 

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  
w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu drogi 
powiatowej Nr 1425Z Czachów - Żelichów - Stare Łysogórki  
na odcinku od Żelichowa do lasu (w kierunku Starych Łysogórek)  
o nawierzchni gruntowej długości ok. 980 mb. z materiału inwestora 
(druk nr 2/29). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Przedsiębiorstwu 
Usługowo-Handlowemu „OKMA” M.J. Hrynkiewicz ze Starego 
Objezierza wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1425Z Czachów 
– Żelichów - Stare Łysogórki na odcinku od Żelichowa do lasu  
(w kierunku Starych Łysogórek) o nawierzchni gruntowej długości  
ok. 980 mb. z materiału inwestora, pochodzącego z rozbiórki 
podbudowy drogi powiatowej - ulica Jagiellońska w Chojnie, za kwotę 
22 817,68 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

  
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s 

rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w trybie art.39 - 
przetarg nieograniczony, na zadanie pn. „Przebudowa części drogi 
powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój - Antonowice” (druk nr 3/29). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na unieważnienie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa części drogi 
powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój - Antonowice” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ Zarząd Powiatu w Gryfinie na realizację powyższego 
zadania przeznaczył kwotę 740 000,00 zł a złożone oferty znacznie ją 
przewyższają. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzanie Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.14.2015.MI 
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Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzanie 
Drogami – Maria Ilińczyk. 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
5. 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 4/29). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu 
wymienionego w protokole nr KM.7135.1.8.2015.UP 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, w sposób 
proponowany przez Komisję. Pojazd zgodnie z opinią nr 42/2015 
rzeczoznawcy samochodowego został wyceniony na kwotę 0 zł, nadaje 
się do złomowania ze względu na wiek pojazdu oraz rozległy charakter 
uszkodzeń, zostanie odpłatnie przekazany na stacje demontażu ZUH 
„ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych mgr inż. Zenon 
Staszków w Goleniowie za kwotę 770.00 zł brutto, zgodnie z umową  
nr 5/KM/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie likwidacji pojazdów 
usuniętych z dróg. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.  
 
Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

– Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dot. 
przekazania praw i obowiązków wynikających z umowy na roboty 
budowlane ze Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju 
na Powiat Gryfiński oraz zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy 
partnerskiej z dnia 19 marca 2015 r. w/s wspólnej realizacji 
projektu pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju – Restauracja 
historycznego obiektu zabytkowego” (druk nr 5/29). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
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na zawarcie porozumień dot. przekazania praw i obowiązków  
ze Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju na Powiat 
Gryfiński:  
- Nr 1/S/15 z dnia 29 maja 2015 r. na wykonanie robót budowlanych 
pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”,   
- Nr 2/S/15 z dnia 29 maja 2015 r. na wykonanie robót budowlanych 
pn. „Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju”,  
- Nr 3/S/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. na pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu nad realizacją inwestycji pn. „Restauracja historycznego 
obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju”,  
oraz zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 19 marca 
2015 r. w/s wspólnej realizacji projektu pn. „Dom z Sercem w 
Trzcińsku-Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego” 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

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

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 3 do 
porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia 
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk nr 6/29). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
nr 3 do porozumienia nr EK-3/09 zawartego w dniu 10 lutego 2009 r. 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Gryfino w sprawie 
powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych  
w zakresie kultury fizycznej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie (druk nr 7/29). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 98/2015 w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 8/29). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 99/2015 w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

Zarząd zapoznał się ze wstępną informacją Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wynikach naboru do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. 
 
Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  
w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi 
składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/29). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  
w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami 
majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego. 

 
Członek Zarządu Jan Gładkow złożył wniosek dot. nieróżnicowania 
procentowego ceny sprzedaży telefonu komórkowego w ust. 4 
paragrafu 1 projektu uchwały, między obecnym użytkownikiem  
a pracownikiem Starostwa niebędącym jego dotychczasowym 
użytkownikiem.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za wykreśleniem ust. 4 
paragrafu 1 z projektu uchwały? 
 
Za – 1 osoba, 
Przeciw – 2 osoby, 
Wstrzymało się – 2 osoby 

 
Wniosek członka Zarządu Jana Gładkowa został odrzucony 
większością głosów. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki 
budżetowe Powiatu Gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 2 osób 
 

Zarząd większością głosów podjął uchwałę Nr 100/2015 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
5 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe 
Powiatu Gryfińskiego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
11. Wniosek po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie w/s zagospodarowania zużytych składników majątku 
ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
(druk nr 10/29). 

 
 Na wniosek po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie 
likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, poprzez: 
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- wywóz odpadów gabarytowych poz. 1-114 protokołu nr 03/2015  
z oceny składników majątku ruchomego z dnia 06.07.2015 r. Komisji 
ds. zagospodarowania ruchomych składników majątkowych powołanej 
zarządzeniem nr 23a/2015 Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie z dnia 
27.05.2015 r., 
- przekazanie zużytego sprzętu poz. 36, poz. 115-119 podmiotowi 
uprawnionemu do utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego 
(uzyskanie karty odpadu).  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i dyrektorowi jednostki. 
 

Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  
– Agnieszka Turek. 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy  
– Grzegorz Downar. 

 
12. Wniosek Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy na korzystanie z Usługi Paybynet, tj. usługi płatności 
internetowych, umożliwiającej przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z 
konta bankowego klienta na konta bankowe jednostek 
administracji publicznej (druk nr 11/29). 

 
Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z Krajową Izbą Rozliczeniową Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie na korzystanie z Usługi Paybynet  
tj. usługi płatności internetowych, umożliwiającej przesyłanie 
pieniędzy bezpośrednio z konta bankowego klienta na konta bankowe 
jednostek administracji publicznej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 

 
Posiedzenie  Zarządu Powiatu opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 
13. 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 
12/29). 

 
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. 
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Starosta Gryfiński 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 – 5 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 101/2015 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”. 
 
14.  Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON 

znak pisma: Ldz.0-16/OPP/AG/1135/15 O-16.OPP.4141.3.2014 z dnia 29 czerwca 
2015 r. dotyczącym umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” – korekta. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru 
znak pisma: Sz-073/48/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczącym przeprowadzonej 
kompleksowej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach z zakresu prawnej 
ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. 

3. Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler poinformował, że w dniu 8 lipca 2015 r. 
reprezentował Powiat Gryfiński na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej 
"Promyk" z siedzibą w Goszkowie i w wyniku głosowania zastępcą prezesa Zarządu 
Spółdzielni została pani Agnieszka Wiecheć. 

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 29/V/2015. 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 
 

 
 
 
 
 

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 …………………………….. 


