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Protokół nr 67/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w godz. od 1000 do 1245 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, dodano: 

- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej 

dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy  

w Gryfinie (druk nr 10/67). Zmieniony porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 66/V/2016 z dnia 31 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania umowy w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 1/67). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 

nr 7/EK/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Mieszkowice w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury – 

„Obchody 71. rocznicy forsowania Odry”, zgodnie z uchwałą  

Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca br.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wsparcia finansowego Stowarzyszenia Amatorów 

Piłki Siatkowej „LIBERO” (druk nr 2/67). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek 

Stowarzyszenia Amatorów Piłki Siatkowej „LIBERO”  

o dofinansowanie wyjazdu na Ćwierćfinał Mistrzostw Polski 

Młodziczek sezonu 2015/2016. Stowarzyszenie w ogłoszonym konkursie 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego  

w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej otrzymało dofinansowanie  
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w kwocie 1000,00 zł na zadanie pn. II Festiwal Piłki Siatkowej 

Dziewcząt CICONIA CUP, który będzie przeprowadzony  

w październiku br.  

Jednocześnie Zarząd wstępnie zadeklarował rozpatrzenie 

ponownego wniosku o przyznanie dofinansowania w momencie udziału 

Stowarzyszenia w rozgrywkach finałowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Aktywne 

postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości  

i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2016” oraz 

podpisanie wniosku aplikacyjnego w tym zakresie (druk nr 3/67). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu  

pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, 

przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – 

edycja 2016 oraz podpisał ofertę realizację zadania publicznego w tym 

zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie usuwania zanieczyszczeń z pasów drogowych dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 4/67). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

Zarząd jednogłośnie zlecił przeprowadzenie likwidacji dzikich 

wysypisk i usuwanie zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych  

na terenie Powiatu Gryfińskiego wraz z wywozem śmieci  

na składowisko odpadów komunalnych na terenie gminy: 
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 Banie – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  

z Dolska za kwotę 5 301,20 zł brutto, 

 Chojna – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  

z Dolska za kwotę 5 995,84 zł brutto, 

 Widuchowa, Stare Czarnowo – firmie Usługi Warsztatowe 

Tadeusz Łyczakowski z Dolska za kwotę 6 937,26 zł brutto, 

 Mieszkowice – firmie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

z Mieszkowic za kwotę 4 707,10 zł brutto, 

 Gryfino – firmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

z Gryfina za kwotę 6 635,64 zł brutto, 

 Moryń – firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz Łyczakowski  

z Dolska za kwotę 4 049,02 zł brutto, 

 Cedynia – firmie Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Cedyni za kwotę 3 162,44 zł brutto, 

 Trzcińsko-Zdrój – firmie Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdrój 

za kwotę 5 346,90 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD”  

do przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie ww. prac 

oraz w razie potrzeby wystąpienia do burmistrzów i wójtów  

z informacją o znajdujących się zanieczyszczeniach poza pasami dróg 

powiatowych w gminach, w których Powiat zlecił wykonanie prac 

porządkowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  

i „OŚ. 

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

pod nr sprawy ZD.7134.2.19-26.2016.MW. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi 

powiatowej Baniewice – Chojna na przepuście w m. Rurka, wraz  

z frezowaniem nawierzchni w miejscowości Grzybno (druk nr 5/67). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie MALDROBUD Spółka  

z o.o. Sp.K z Myśliborza wykonania remontu nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1374Z Baniewice-Chojna na przepuście w m. Rurka 

wraz z frezowaniem nawierzchni w m. Grzybno, za oferowaną kwotę 

do 19 523,36 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

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

pod nr sprawy ZD.7134.2.18.2016.MW. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami –  

Arkadiusz Durma. 

 

6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia zaktualizowanych 

arkuszy planistycznych dot. postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2016 r. (druk 

nr 5a/67). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan 

zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie  

na 2016 r. (wraz z zaktualizowaną pozycją dot. świadczeń  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Gryfińskiego), z wyłączeniem pozycji 5 w załączniku nr 4 (tj. założenie 

bazy BDOT 500 – usługi cyfrowego odwzorowania map), z uwagi  

na fakt realizacji zadania przez Głównego Geodetę Kraju i Związek 

Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do przedstawienia 

na kolejne posiedzenie zaktualizowanej wersji załącznika nr 4 o nowe 

zadanie wskazane przez Geodetę Powiatowego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s podpisania umowy  

na zorganizowanie akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą 

„Biała sobota” na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/67). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu 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 zorganizowanie i sfinansowanie akcji profilaktyczno – medycznej 

pod nazwą „Biała sobota” na terenie Powiatu Gryfińskiego, która 

zostanie przeprowadzona przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Spółka z o.o. za łączną kwotę 72 000,00 zł brutto i podpisał umowę 

zlecenie w tym zakresie.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

  

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. ponownego rozpatrzenie wniosku 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 

Hufców Pracy w Szczecinie w sprawie rozwiązania umowy 

użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9  

w Gryfinie (druk nr 7/67). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. 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  

z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego– Piotr Ignaciuk. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku najemcy 

pomieszczeń biurowych w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody  

na rozwiązanie umowy najmu i przeznaczenie do wynajmu 

przedmiotowego pomieszczenia na okres do 3 lat (druk nr 8/67). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na: 

 rozwiązanie, z dniem 30 kwietnia 2016 r., z dotychczasowym 

najemcą umowy najmu pomieszczeń  biurowych nr 1.35., 1.36. 1.37.  

o łącznej powierzchni użytkowej 34,13m2 wraz z udziałami  

w częściach wspólnych mieszących się w budynku przy  

ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 

3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego; 

 przeznaczenie do wynajmu ww. pomieszczeń na okres 3 lat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

10. Wniosek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 9/67). 
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Na wniosek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę  

w planie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. Zmniejsza się  

o 3 200,00 zł plan wydatków na nagrody roczne dla funkcjonariuszy, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe, w związku z obowiązkiem zatrudnienia bezrobotnego  

po zakończeniu stażu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Komendantowi 

jednostki i Wydziałowi „FK”. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 

celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Oddział Powiatowy w Gryfinie (druk nr 10/67). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział 

Powiatowy w Gryfinie. 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Oddział Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 200/2016 w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie (w wysokości 11 500,00 zł 

na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa  

w Powiecie Gryfińskim). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

1. Decyzją Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Szczecinie z dnia 24 marca 2016 r. w związku z przeprowadzoną 

kontrolą sanitarną w pionie żywienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego zakładu żywienia 



 7 

zbiorowego. Jednocześnie zobowiązał dyrektora szkoły o złożenie wyjaśnień   

o sposobie i terminie realizacji ww. decyzji; 

2. Pismem Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie, znak: L.dz. 178/2016 z dnia 4 kwietnia 

2016 r., dot. wydatkowania dodatkowej kwoty dofinansowania dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gryfinie; 

3. Pismem Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., znak:  

nr 2/2016/SZGEN z dnia 31 marca skierowanym do Wojewody 

Zachodniopomorskiego o zajęcie stanowiska w zakresie celowości i zasadności 

realizacji inwestycji (rozbudowa budynku szpitala w Gryfinie) w oparciu o tworzące 

się wojewódzkie mapy ds. potrzeb zdrowotnych; 

4. Oświadczeniem Nr 1/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 67/V/2016. 

 

 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________ 

 

 

 

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 …………………………….. 


