
Protokół nr 63/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 10 marca 2016 r. w godz. od 830  do 1120  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 a  następnie  Wicestarosta  Jerzy  Miler.  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  62/V/2016  z  dnia  3  marca  2016  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
dot.  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  prowadzonego  
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn.  „Remont
cząstkowy  grysami  i  emulsją  asfaltową  dróg  powiatowych  
w 2016 roku, 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,  Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 1/63).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  
po  rozpatrzeniu  ofert,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  wybór
wykonawców wyłonionych w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia
publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  
na zadanie pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg
powiatowych w 2016 roku, z podziałem na 3 zadania: 

 zadanie  I  –  gminy:  Gryfino,  Stare  Czarnowo  i  Widuchowa,
wybrano ofertę firmy TRANS-MASZ PTiMD S.A. ze Stargardu
Szczecińskiego za kwotę 152 520,00 zł brutto;

 zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, wybrano
ofertę  firmy  TRANS-MASZ  PTiMD  S.A.  ze  Stargardu
Szczecińskiego za kwotę 206 271,00 zł brutto;

 zadanie III  – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice,  wybrano
ofertę  firmy  TRANS-MASZ  PTiMD  S.A.  ze  Stargardu
Szczecińskiego za kwotę 157 292,40 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody  na  zlecenie  wykonania  remontów  ubytków  w  jezdniach
bitumicznych dróg powiatowych masą „na gorąco”   (druk nr 2/63).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie MALDROBUD Sp. z o.o.
Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu wykonania remontów
ubytków  w  jezdniach  bitumicznych  dróg  powiatowych  masą  „na
gorąco”  za łączną kwotę 27 865,98 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

3. Informacja  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie  dot.  sprawozdania  rocznego  Warsztatów  Terapii
Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie (druk nr 3/63).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w  Gryfinie,  Zarząd  zapoznał  się  ze  sprawozdaniami  za  2015  rok  
z  działalności  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Goszkowie  
i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się  Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku
ruchomego, użytkowanych przez jednostkę (druk nr 4/63).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.  

Na  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w Chojnie,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Naczelnika
Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę
dla  Dyrektora  na  likwidację  składników  majątku  ruchomego,
użytkowanych  przez  jednostkę  (dot.  kotłów  grzewczych)
wymienionych  w  protokole  nr  1/2016  z  dnia  21  stycznia  2016  r.  
z przeprowadzonej oceny składnika majątku ruchomego.
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Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie  
i Wydziałowi „OR”.

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

5. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie    w  sprawie
zatwierdzenia  koncepcji  projektu  pn.  „Struggle  Against  Violent
Extremism”  i  przystąpienia  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  
w  Chojnie  do  partnerskiego  projektu  współfinansowanego  
z programu Erasmus+, działanie KA201 Partnerstwo Strategiczne  
w Edukacji Szkolnej (druk nr 5/63).

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

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji
projektu  pn.  „Struggle  Against  Violent  Extremism”  i  przystąpienia
Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  do  partnerskiego
projektu współfinansowanego z programu Erasmus+, działanie KA201
Partnerstwo Strategiczne w Edukacji Szkolnej.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia koncepcji  projektu pn. „Struggle Against  Violent Extremism” i przystąpienia
Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  do  partnerskiego  projektu  współfinansowanego  
z  programu Erasmus+,  działanie  KA201 Partnerstwo  Strategiczne  w Edukacji  Szkolnej  w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  189/2016  w  sprawie
zatwierdzenia  koncepcji  projektu  pn.  „Struggle  Against  Violent
Extremism”  i  przystąpienia  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie do partnerskiego projektu współfinansowanego z programu
Erasmus+,  działanie  KA201  Partnerstwo  Strategiczne  w  Edukacji
Szkolnej.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

6. Wniosek  Dyrektora  Zespołu   Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  
w Gryfinie   w/s dofinansowania organizacji I Memoriału im. Marka
Zielonki  Turnieju  Piłki  Ręcznej  Oldbojów  o  Puchar  Starosty
Gryfińskiego (druk nr 6/63).
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Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki  dot.  wniosku  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę  na  dofinansowanie  w  wysokości  300,00  zł  organizacji  
I  Memoriału  im.  Marka Zielonki  Turnieju Piłki  Ręcznej  Oldbojów  
o Puchar Starosty Gryfińskiego.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wniosku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i  Sportu  
w/s  dofinansowania  wydarzenia  pn.  ODRA  Guide  Tour  (druk  
nr 7/63).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki  dot.  wniosku  Cedyńskiego  Ośrodka
Kultury  i  Sportu,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
dofinansowanie w wysokości  800,00 zł wydarzenia pn. ODRA Guide
Tour.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia
dotacji  z  przeznaczeniem  na  realizowane  w  2016  roku  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
powiatu gryfińskiego (druk nr 8/63).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2016
roku  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane
przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na
obszarze powiatu gryfińskiego.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie udzielenia  dotacji  z  przeznaczeniem  na  realizowane  w  2016  roku  prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  dotacji  z  przeznaczeniem  na
realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie,  restauratorskie lub
roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego.
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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.  

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Starosta – Wojciech Konarski.  
W dalszej części posiedzenie poprowadził Wicestarosta – Jerzy Miler.

9. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  zasad
udzielania  dotacji  celowej  ze  środków  finansowych  Powiatu
Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (druk nr 9/63).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.  

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zasad udzielania dotacji  celowej ze środków finansowych
Powiatu  Gryfińskiego  przeznaczonych  na  finansowanie  ochrony
środowiska  i  gospodarki  wodnej,  do  którego  zostały  wprowadzone
poprawki.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler  :  Kto  jest  za  przyjęciem  projektu uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z poprawkami?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  zasad  udzielania  dotacji  celowej  ze  środków
finansowych  Powiatu  Gryfińskiego  przeznaczonych  na  finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz skierował go do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.

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

10. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  
w/s udzielenia dotacji  celowej  dla Oddziału Powiatowego WOPR  
w Gryfinie (druk nr 10/63).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz.

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarządzania Kryzysowego jednogłośnie wyrażając zgodę na udzielenie
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dotacji w wysokości 11 500,00 zł dla Oddziału Powiatowego Wodnego
Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego,  z  przeznaczeniem  na
utrzymanie  gotowości  operacyjnej  sprzętowej  i  osobowej  oraz
organizowanie  szkoleń  ratowniczych  i  podwyższanie  kwalifikacji
ratowników..

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

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego  – Waldemar Derkacz.

11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki
na 2016 r. (druk nr 11/63).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zwiększa  się  o  3  006,00 zł  (z  rezerwy celowej  na zadania  z  zakresu
edukacyjnej  opieki  wychowawczej)  plan  wydatków  jednostki,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

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

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu
powiatu  na  2016  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr 167/2016  Zarządu
Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania
uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  (druk  
nr 12/63).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
na  2016  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr  167/2016  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy Miler:  Kto jest  za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego
na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 190/2016 w sprawie zmiany
budżetu  powiatu  na  2016  rok  oraz  zmiany  uchwały  nr  167/2016
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Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  21  stycznia  2016  r.  w  sprawie
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z: 
1) Pismem  Polskiego  Stowarzyszenia  Na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem

Umysłowym  Koło  w  Gryfinie  z  dnia  3  marca  2016  r.,  znak:  L.dz.134/16,  
dot.  wystąpienia  pokontrolnego  znak:  KA.1713.1.2015.ES  z  dnia  2  lutego  
2016 r.

2) Pismem Wójta  Gminy Dolice  z  dnia  4  marca  2016 r.  dot.  sprzeciwu wobec
zgłoszonego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 63/V/2016.

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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