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 Protokół nr 40/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu  24 września 2015 r. w godz. od 830 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 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 39/V/2015 z dnia 17 września 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania zlecenia na wykonanie robót 
związanych z poprawą odwodnienia drogi powiatowej Nr 1402Z 
Rosnowo – Gogolice – Chełm Górny  w miejscowości Rosnowo, przy 
przystanku autobusowym (druk nr 1/40). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Zastępca Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
firmie Zakład Usług Melioracyjnych  Adam Tomaszewski z Chojny 
wykonania robót związanych z poprawą odwodnienia drogi 
powiatowej Nr 1402Z Rosnowo – Gogolice – Chełm Górny   
w miejscowości Rosnowo, przy przystanku autobusowym, do kwoty 
5 100,00 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.7134.2.77.2015.MI 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 
zgody na podpisanie zlecenia na wykonanie odcinka chodnika dla 
potrzeb przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Owocowej  
z ul. Łyżwiarską w Chojnie (druk nr 2/40). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 
firmie Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdrój 
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wykonania odcinka chodnika o pow. 71 m2 dla potrzeb przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu ulicy Owocowej z ul. Łyżwiarską w Chojnie, 
do kwoty 13 143,53 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.7134.2.78.2015.MI 
 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do przygotowania 
zestawienia zakresu robót wykonanych w ramach realizacji  
zadania dot. wykonania odcinka chodnika o pow. 71 m2 dla potrzeb 
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Owocowej  
z ul. Łyżwiarską w Chojnie oraz zadania dot. wykonania przebudowy 
drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno – Babinek w m. Steklno. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii 
na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do 
kategorii drogi gminnej (druk nr 3/40). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na 

temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do 
kategorii drogi gminnej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej 
do kategorii drogi gminnej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 123/2015 w sprawie 
wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii drogi powiatowej  
i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej (na wniosek Zarządu Dróg 
Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami – Maria Ilińczyk.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej   
w sprawie wsparcia finansowego Festiwalu Piosenki Angielskiej 
EYE (druk nr 4/40). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Inspektor Wydziału 
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Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek, Podinspektor 
– Aleksandra Wiewióra. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  
w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie 
w kwocie 3 000,00 zł organizowanego w dniu 23 października 2015 r. 
XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  
nr 9/EK/15 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 
„Cienie zapomnianych kultur 2015” w Kołbaczu  (druk nr 5/40). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 9/EK/15 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Cienie zapomnianych kultur 2015”  
w Kołbaczu realizowanego przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki  
z Kołbacza, w którym przedłuża się do 10 października 2015 r. termin 
realizacji zadania jak również zmiana dotyczy zaproszonego artysty. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na 
opracowanie strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego 
do roku 2020 (druk nr 6/40). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie nie wyrażając 
zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Człowiek, Nauka, 
Środowisko” z/s w Szczecinie na opracowanie strategii rozwoju 
turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu” (druk nr 7/40). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania kapituły 

konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. 
 



 4

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 124/2015 w sprawie 
powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 
promocję powiatu”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Wicestarosta  – Jerzy Miler. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Inspektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek, Podinspektor 
– Aleksandra Wiewióra. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie akceptacji projektu uchwały 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie” Spółka z o.o. oraz upoważnienia członka Zarządu 
Powiatu do reprezentowania i podejmowania uchwał na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 8/40). 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się i przyjął  materiały 
przygotowane na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie”, które odbędzie się 30 września br. 
Jako swojego przedstawiciela w ww.  Zgromadzeniu, Zarząd 
jednogłośnie wybrał Starostę Wojciecha Konarskiego i wskazał 
wytyczne w zakresie głosowania podejmowanej uchwały.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu  do umowy  
nr 3/KM/2015 na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 9/40). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do 
umowy nr 3/KM/2015 zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 r.  
z operatorem Bernardem Grzybowskim prowadzącym działalność 
transportową w zakresie świadczenia usług pasażerskich na linii 
użyteczności publicznej na trasie Czarnówko-Marwice-Gryfino,  
w którym zmienia się rozkład jazdy (dot. odjazdu z Gryfina -  
z godz. 15.25 na godz. 15.45). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych  
w protokołach 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 10/40). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,  

po zapoznaniu się: 
-  z protokołem nr KM.7135.3.2014.UP z dnia 18 września 2015 r. 

komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów, które stały się 
własnością  Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz opinią techniczną wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu osobowego marki 
Peugeot 309 o nr rej. SCM 1761, poprzez jego odpłatne przekazanie do 
demontażu na stację demontażu pojazdów; 

- z protokołem nr KM.7135.1.12.2014.UP z dnia 18 września 2015 r. 
komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów, które stały się 
własnością  Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz opinią techniczną wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu osobowego marki 
Opel Corsa o nr rej. BGG 758, poprzez jego odpłatne przekazanie do 
demontażu na stację demontażu pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 11/40). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 12/40). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się 
transzę we wrześniu o 18 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
transz w listopadzie i grudniu po 9 000,00 zł.   

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

13. 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 13/40). 

 
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 125/2015 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”. 
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14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem z dnia 7 września 2015 r. Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, znak: WIiT-III.8011.7.2015.JS, dot. kilometrażu dróg 
wojewódzkich przekazanych powiatowi. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 40/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 …………………………….. 


