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Protokół nr 36/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 27 sierpnia 2015 r. w godz. od 930 do 1330 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, który został rozszerzony 
o następujący punkt: 
- Przyjęcie zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 9a/36).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 35/V/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia protokołu  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz 
sprzętu medycznego dzierżawionych przez Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz podpisania aneksu nr 5 do umowy 
dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r.  (druk nr 1/36). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz 
Inspektor - Piotr Ignaciuk. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidację zużytych składników majątku ruchomego użytkowanych 
przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., wykazanych  
w protokole z dnia 31 lipca 2015 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego. 
 Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
aneksu nr 5 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r.  zawartej ze 
Spółką  „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, w którym zmienia się 
wysokość czynszu dzierżawnego, w związku z przeprowadzoną 
likwidacją zużytego majątku ruchomego i urządzeń medycznych 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i „OR”. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s pisma 
„Domu Lekarskiego” S.A. dotyczącego projektu aneksu nr 2 do 
umowy sprzedaży udziałów (druk nr 2/36). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po zapoznaniu się z pismem „Domu 
Lekarskiego” S.A., dotyczącym zmian do 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 kupującego, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
odpowiedź, w której wyraził swoje stanowisko odnośnie 
zaproponowanych zmian przez Dom Lekarski S.A. w Szczecinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie rokowań oraz ustalenia kwoty odszkodowań na 
rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa  
na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonych na 
poszerzenie drogi powiatowej (druk nr 3/36). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przeprowadzenie rokowań oraz ustalenia kwoty odszkodowań na rzecz 
osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu 
Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie drogi 
powiatowej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

- Piotr Ignaciuk. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru oferty na prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn. „Budowa 
windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” (druk  
nr 4/36). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy EMPLAN Michał Zamolski  
z Gryfina na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej nad inwestycją pn. „Budowa windy osobowej w budynku 
szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie” za kwotę 1 230,00 złotych brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumień do umów 
z „Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego”  
w sprawie przekazania praw i obowiązków wynikających z umów 
dot. projektu pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego 
w DPS w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 5/36). 

 
Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd jednogłośnie postanowił,  

iż wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień do 
umów z „Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego”  
w sprawie przekazania praw i obowiązków wynikających z umów  
dot. projektu pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego  
w DPS w Trzcińsku Zdroju”, rozpatrzy w późniejszym terminie,  
po jego uzupełnieniu. 

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. 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.: „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 na 
terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań” (druk 
nr 6/36). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd jednogłośnie postanowił,  
iż wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
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dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
zimowym 2015/2016 i 2016/2017 na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na pięć zadań” rozpatrzy w późniejszym terminie,  
po uszczegółowieniu zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w zakresie sposobu rozliczenia za mieszankę piasek - sól. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. analizy 
propozycji Gminy Cedynia dotyczącej zawarcia trójstronnego 
porozumienia w/s współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej na 
kompleksową przebudowę kanalizacji deszczowej w mieście Cedynia 
(druk nr 7/36). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, oraz po przeprowadzeniu analizy propozycji Gminy Cedynia 
dotyczącej zawarcia trójstronnego porozumienia w sprawie 
współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej na kompleksową 
przebudowę kanalizacji deszczowej w mieście Cedynia, Zarząd  
jednogłośnie stwierdził, iż wynikiem opracowania projektowego 
powinna być kompletna dokumentacja techniczna z pozwoleniem na 
budowę. Ponadto przedmiotowe opracowanie powinno wskazać 
przyczyny powstania problemu a także zawierać podział 
odpowiedzialności i kolejności inwestycyjnej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii 
dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej  
nr 3, przebiegającej przez teren gminy Stare Czarnowo, kategorii 
drogi gminnej (druk nr 8/36).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3, 
przebiegającej przez teren gminy Stare Czarnowo, kategorii drogi 
gminnej. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej  
nr 3, przebiegającej przez teren gminy Stare Czarnowo, kategorii drogi gminnej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 112/2015 w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka byłej 
drogi krajowej nr 3, przebiegającej przez teren gminy Stare 
Czarnowo, kategorii drogi gminnej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zmiany 
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2015 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 10/36). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek (znak: ZD.3037.04.2015.AD) 

Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w sprawie zmiany planu 
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK”  
i „ZD”. 
 

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

 
10. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania szkół i placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego do roku szkolnego 
2015/2016  (druk nr 9/36). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
 

Zarząd zapoznał się z informacją o stanie przygotowania szkół  
i placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego do roku 
szkolnego 2015/2016, która zostanie przedstawiona przez Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na sesji Rady Powiatu w dniu  
3 września 2015 r. 

 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 oraz Członek Zarządu  – Tomasz Siergiej.   

 
11. 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 11/36). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zwiększenie o 100 000,00 zł planu wydatków na zadanie 
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inwestycyjne „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego - Dom 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”, jednocześnie zmniejsza się 
plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice, na odcinku 
Trzcińsko-Zdrój – Antonowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „FK”  
i „RI”. 

 
12. Przyjęcie zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 11a/36). 
 

Zarząd omówił zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem zmienionego 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 zmieniony projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 
płatniczą (druk nr 12/36).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
jednorazowe zwiększenie limitu dziennych wydatków opłacanych 
kartą płatniczą na kwotę 10 000,00 zł w celu zakupu biletów lotniczych. 

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

14. 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 13/36). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu  
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w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, do którego 
wprowadzono poprawkę. 

 
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 wraz z poprawką? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 113/2015 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”. 
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 14/36). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 114/2015 w sprawie zmiany 
uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego  
2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w związku  

z nieprawidłowo przeprowadzonym porodem w 2004 r. w SP ZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na zawarcie ugody w tym zakresie  
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i skierował sprawę do Kancelarii Prawnej obsługującej Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 36/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 …………………………….. 


