
Protokół nr 58/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 4 lutego 2016 r. w godz. od 930 do 1115  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  Wicestarosta

Gryfiński Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz
zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1). 

2. Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler  przedstawił  porządek  obrad,  do  którego
wniósł   zmianę  polegającą  na  wykreśleniu  pkt  3  Przyjęcie  protokołu  
Nr 57/V/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).

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

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody
na  zawarcie  kolejnej  umowy  użyczenia,  której  przedmiotem  jest
część tej samej nieruchomości (druk nr 1/58).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część
tej samej nieruchomości.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy Miler:  Kto jest  za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej
samej nieruchomości, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  173/2016  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  użyczenia,  której
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (umowa na okres 3 lat
dotycząca  szkolnego  gabinetu  profilaktycznego  o  pow.  16,80  m2
usytuowanego  na  terenie  nieruchomości  zabudowanej  oznaczonej
numerem 236/2 , położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, stanowiącej
własność Powiatu Gryfińskiego znajdującej się w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie).
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  dofinansowania  organizacji  10.  Gryfińskiego
Festiwalu Miejsc i Podróży - Włóczykij (druk nr 2/58).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki  dot.  dofinansowania  organizacji  
10.  Gryfińskiego  Festiwalu  Miejsc  i  Podróży  -  Włóczykij,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dofinansowania  kosztów  transportu  
w wysokości 2 000 zł.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

3. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  powołania
komisji  stypendialnej  do  rozpatrywania  wniosków  w  ramach
realizacji  „Programu  wspierania  edukacji  uczniów  szkół
prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 3/58).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  komisji
stypendialnej  do  rozpatrywania  wniosków  w  ramach  realizacji
„Programu  wspierania  edukacji  uczniów szkół  prowadzonych przez
Powiat Gryfiński”.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy Miler:  Kto jest  za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu
wspierania  edukacji  uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Gryfiński”,  w  brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  174/2016  w  sprawie
powołania  komisji  stypendialnej  do  rozpatrywania  wniosków  
w  ramach  realizacji  „Programu  wspierania  edukacji  uczniów  szkół
prowadzonych przez Powiat Gryfiński”.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „EK”.

4. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  przyjęcia
sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  
na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2015 roku
(druk nr 4/58).

2



Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych
stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2015 roku.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy Miler:  Kto jest  za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2015
roku, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  175/2016  w  sprawie
przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2015 roku.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „EK”. 

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Elżbieta
Lorenowicz-Bień  przedstawiła  Zarządowi  informację  o  złożonych
wnioskach  o  udzielenie  dotacji  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  
do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma

5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  dot.
zatwierdzenia  wyboru  Wykonawcy  oraz  podpisania  umowy  
na wykonanie usługi opróżniania i wywozu odpadów komunalnych,
3  razy  w  tygodniu  z  koszy  ulicznych,  ustawionych  w  ciągu  ulic
powiatowych na terenie miasta Gryfina (druk nr 5/58).

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler złożył wniosek o skrócenie zapisu
w  umowie  w  paragrafu  3  ust.  1  i  pozostawienie  w  brzmieniu
„Wykonawca  w  ramach  zamówienia  zobowiązany  jest  do
systematycznego  i  efektywnego  wykonywania  usług  będących
przedmiotem  umowy.”  W  wyniku  głosowania  wniosek  nad  zmianą
został przyjęty jednogłośnie.

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  3/ZD/2016  
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wraz z poprawką z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w  Gryfinie  na  wykonanie  usługi  opróżniania  i  wywozu  odpadów
komunalnych,  3  razy  w  tygodniu  z  koszy  ulicznych,  ustawionych  
w  ciągu  ulic  powiatowych  na  terenie  miasta  Gryfina,  za  kwotę
35 802,00 zł brutto.

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  dot.
zatwierdzenia  wyboru  Wykonawcy  oraz  podpisania  umowy  
na wykonanie  usługi  utrzymania  czystości  oraz  koszenia  terenów
zielonych  w  pasie  dróg  powiatowych  na  terenie  miasta  Gryfina
(druk nr 6/58).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  1/ZD/2016  
wraz z poprawką, z Wiesławem Żelechem Firma Usługowo-Handlowa
„ELWI”  z  Gryfina  na  wykonanie  usługi  utrzymania  czystości  oraz
koszenia  terenów  zielonych  w  pasie  dróg  powiatowych  na  terenie
miasta Gryfina, za kwotę 51 604,20 zł brutto.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  dot.
wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie
wycinki, podcinki oraz nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie
dróg powiatowych w obrębie gmin Chojna, Trzcińsko Zdrój, Banie,
Moryń, Mieszkowice,  Cedynia, Widuchowa, Stare Czarnowo oraz
Gryfino (druk nr 7/58).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  Nr  2/ZD/2016  
z Firmą Usługowo-Handlowa „ELWI” Żelech Łukasz z Żórawek na
wykonanie wycinki, podcinki oraz nasadzeń kompensacyjnych drzew
w pasie dróg powiatowych w obrębie gmin Chojna, Trzcińsko Zdrój,
Banie,  Moryń,  Mieszkowice,  Cedynia,  Widuchowa,  Stare  Czarnowo
oraz Gryfino, za kwotę 93 640,80 zł brutto.

8. Wniosek  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.:  „Wycinka
krzaków w pasie drogowym na sieci  dróg powiatowych na
terenie  powiatu  gryfińskiego  z  podziałem  na  3  zadania:
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zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,
zadanie  II  –  gminy:  Banie,  Chojna  i  Trzcińsko  Zdrój,
zadanie III – gminy Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk
nr 8/58).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  zatwierdził  tryb  postępowania,  wartość  szacunkową  
oraz  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  zadanie  
pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych
na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie  
I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy:
Banie,  Chojna  i  Trzcińsko  Zdrój,  zadanie  III  –  gminy  Cedynia,
Mieszkowice i Moryń”, wraz ze zmianami.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy Miler:  Kto jest  za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu
gryfińskiego  z  podziałem na  3 zadania:  zadanie  I  –  gminy:  Gryfino,  Stare  Czarnowo i  Widuchowa,
zadanie  II  –  gminy:  Banie,  Chojna  i  Trzcińsko Zdrój,  zadanie  III  –  gminy:  Cedynia,  Mieszkowice  
i Moryń”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osoby,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  176/2016  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wycinka krzaków w pasie
drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego
z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój,
zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”.

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

9. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

1. Zarząd  zapoznał  się  z  pismem  Zastępcy  Dyrektora  Oddziału  w  Szczecinie
Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  znak  pisma:  O.Sz.Z-
2.407.2016.amj  z  dnia  26  stycznia  2016  r.  dotyczącym  przywrócenia  przejścia  
dla pieszych na ul. Mieszka I w Chojnie.

2. Zarząd zapoznał się ze skargą złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w  Szczecinie  na  uchwałę  Sejmiku  Województwa  Zachodniopomorskiego  
nr VIII/155/15 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi
wojewódzkiej niektórych odcinków dróg wojewódzkich i zaliczenia ich do kategorii
dróg powiatowych.
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 58/V/2016.

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 ……………………………..
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