
 1 

Protokół nr 72/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 19 maja 2016 r. w godz. od 900 do 1125 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 71/V/2016 z dnia 12 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia unieważnienia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk nr 2a/72). 
 

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, Zarząd na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, jednogłośnie unieważnił postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”, ponieważ jedyna złożona 

oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.02.2016.SD. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s 

zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 

odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Chojna  

i Mieszkowice” (druk nr 3/72). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy 

Chojna i Mieszkowice”.  
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Chojna i Mieszkowice” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 218/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków 

dróg powiatowych na terenie gminy Chojna i Mieszkowice”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

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

pod nr sprawy ZD.272.12.2016.MW. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania przeglądu szczegółowego 10 obiektów 

budowlanych leżących w ciągu dróg powiatowych wraz  

ze sporządzeniem książek obiektów oraz wykazu wszystkich 

obiektów mostowych (druk nr 4/72). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Remontowo – 

Budowalny „T.E.K. – BUD” z Gryfina wykonania przeglądu 

szczegółowego 10. obiektów budowlanych leżących w ciągu dróg 

powiatowych wraz ze sporządzeniem książek obiektów oraz wykazu 

wszystkich obiektów mostowych, za kwotę 23 124,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  

pod nr sprawy ZD.7134.2.32.2016.MW 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. dofinansowania obchodów 40-lecia kapeli Ludowej 

„Wełtynianka” (druk nr 1/72). 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł obchodów 40-lecia kapeli 

Ludowej „Wełtynianka” . 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zaopiniowania arkuszy organizacji pracy szkół  

i placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017 (druk nr 2/72). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował arkusze organizacji na rok szkolny 

2016/2017 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński tj.: 

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 

4) Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (ze zmianami – 

zmniejszając o 20 godzin realizację zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych), 

5) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie (ze zmianami – 

bez dodatkowych godzin z przeznaczeniem na sieci współpracy  

i samokształcenia oraz wspomagania szkół). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścili Sekretarz Powiatu - Barbara Rawecka  

oraz członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 
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6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk nr 5/72). 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie i opinią Pani Skarbnik, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu finansowego jednostki   

na 2016 r. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 

71 183,58 zł (w paragrafie 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę 

7 183,58 zł, w paragrafie 4431 – Różne opłaty i składki o kwotę 

64 000,00 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków  

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea 

ogólnokształcące, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów  

i wyposażenia o kwotę 36 183,58 zł oraz w rozdziale 80130 – Szkoły 

zawodowe, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 

35 000,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Wychowanie 

zdrowotne na całe życie” finansowanego w ramach programu 

Erasmus+.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
 

7. Wniosek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 6/72). 
 

Na wniosek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wraził zgodę na dokonanie 

zmian w planie wydatków zleconych na wynagrodzenia w rozdziale 

75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejsza 

się o 8 000,00 zł plan wydatków na nagrody roczne dla 

funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  

na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie 

dla osoby, której powierzono obowiązki prowadzenia spraw 

kadrowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Komendantowi jednostki. 

 

8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 7/72). 
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Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie  

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza niewykorzystanych 

środków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 

wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 784,16 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
 

9. 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 8/72). 

 

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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 219/2016 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. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie, znak: MOPR/SRS/DN/KP/6213-12-55/16  z dnia 10 maja 2016 r.,  

dot. realizacji porozumienia z dnia 3 lutego 2016  r. w sprawie określenia zasad 

pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika (nie będącego 

mieszkańcem Miasta Szczecin) Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych  

w Szczecinie. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 72/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 …………………………….. 


