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Protokół nr 65/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 24 marca 2016 r. w godz. od 900 do 1230 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 64/V/2016 z dnia 17 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. 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. „Bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

gryfińskiego w roku 2016/2017, 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” (druk 

nr 1/65). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  

oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

gryfińskiego w roku 2016/2017, 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”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego  

w roku 2016/2017, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
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zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice  

i Moryń”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 196/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016/2017,  

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”.  
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 

pod nr sprawy ZD.272.9.2016.MW. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą 

Moryń w/s udzielenia przez Gminę dotacji celowej  

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (druk nr 2/65). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dopisanie umowy 

z Gminą Moryń w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej  

w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. (druk 

nr 3/65). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2016 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. 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 określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2016 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 

2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022” (druk  

nr 4/65). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016  

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 

2016-2022”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 zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 

2016-2022”. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na „Wykonanie dokumentacji 

projektowej na adaptację budynku warsztatów szkolnych przy ZSP 

Nr 2 w Gryfinie na Zakład Aktywizacji Zawodowej przy  

ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie” (druk nr 5/65). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd  większością 

głosów wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą CH2 Architekci 

S.C. ze Szczecina na „Wykonanie dokumentacji projektowej na 

adaptację budynku warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie 

na Zakład Aktywizacji Zawodowej przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie” 

za kwotę 84 255,00 zł brutto.  

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 oraz Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 

Hufców Pracy w Szczecinie w/s rozwiązania umowy użyczenia 

pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie 

(druk nr 6/65). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców 

Pracy w Szczecinie, Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie 

umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy  

ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie z trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, tj. z dniem 30 czerwca 2016 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 7/65). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył  Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

 – Waldemar Derkacz. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice 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 pomocy finansowej Gminie 

Mieszkowice. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego   

– Waldemar Derkacz oraz Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 

2016 r. (druk nr 8/65). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę  

w marcu o 24 803,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanej transzy w lutym. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2016 r. (druk 

nr 9/65). 

 

 Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, znak: DPS.GK.3110.7.2016.AS z dnia 

18 marca 2016 r. jednogłośnie nie wyrażając zgody na zmiany  
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w harmonogramie wydatków jednostki na 2016 r. ze względu na 

nieudokumentowanie potrzeby. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 

Wydział „FK” do wystąpienia z pismem do Dyrektora jednostki  

o złożenie wyjaśnień w zakresie przedmiotowego wniosku. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 10/65). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.  

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia  

2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 197/2016 w sprawie zmiany 

uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 

2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 

r. (druk nr 11/65). 

 

Zarząd zapoznał się oraz omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok. 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok?  

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok, które zgodnie z obowiązkiem ustawowym 
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zostanie przesłane Radnym Powiatu Gryfińskiego oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd spotkał się z Wicedyrektorem Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Maciejem Puzikiem, który  

przedstawił korzyści oraz sposób realizacji projektu pn. „Tworzenie 

modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu 

uczniów” oraz projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoja przyszłość”.  

 

Zarząd jednogłośnie uchylił decyzję podjętą na 63 posiedzeniu  

w dniu 10 marca 2016 r.  w sprawie wniosku na druku nr 10/63, 

ponieważ decyzja w tym zakresie była przedwczesna. Jednocześnie po 

zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie o 1 500,00 zł 

planu wydatków w rozdziale 75421-Zarzadzanie kryzysowe,  

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z zakresu zarządzania 

kryzysowego, dotyczące ratownictwa wodnego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK” 

„FK”. 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 65/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 …………………………….. 


