
 1 

Protokół nr 78/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 30 czerwca 2016 r. w godz. od 1100 do 1555 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, który został rozszerzony  

o następujący punkt: 

- Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

dot. zmian w umowie zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na dofinansowanie wykonania 

windy na ul. Szczecińskiej w Gryfinie (druk nr 1a/78).  

Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 77/V/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy 

w/s dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Goszkowie (druk nr 1/78). 

 
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 podpisanie aneksu 

nr 1 do umowy nr PCPR.MB/17/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Goszkowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. zmian w umowie zawartej z Polskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Gryfinie na dofinansowanie wykonania windy na ul. Szczecińskiej 

w Gryfinie (druk nr 1a/78). 
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Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd wyraził zgodę na zmianę zasad przekazania 

dofinansowania na budowę windy w budynku przy ul. Szczecińskiej 33 

w Gryfinie będącej siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej  

oraz wprowadził obowiązek zabezpieczenia finansowania wekslem  

w umowie zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w dniu 16 czerwca  

2016 r. – druk nr 2a/76. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „Libero”  

o dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski Mini Siatkówki 

Dziewcząt (druk nr 2/78). 
 

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 negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia 

„Libero” w Gminie Banie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na 

dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Polski Mini Siatkówki 

Dziewcząt Kinder+Sport. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 

w okresie ferii letnich (druk nr 3/78). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów 

przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie 

ferii letnich. 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  

w okresie ferii letnich w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 239/2016 w ustalenia 

terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  

w okresie ferii letnich. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s podpisania umowy na świadczenie przez PKS w Myśliborzu 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Powiatu Gryfińskiego na linii komunikacyjnej Moryń – Cedynia – 

Chojna (druk nr 4/78). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu na 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Powiatu Gryfińskiego na linii komunikacyjnej Moryń – 

Cedynia – Chojna w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. podpisania umowy w/s udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Cedynia na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 

trasie Moryń – Cedynia – Chojna (druk nr 5/78). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 

Cedynia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 

1 700,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 

trasie Moryń-Cedynia-Chojna w okresie od 01.07.2016 r.  

do 31.08.2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie  

pn. „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami  

w m. Szczawno” (druk nr 6/78). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

tj. firmy KOWAL Sp. z o.o. ze Szczecina  na zadanie pn. „Przebudowa 

mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno” za kwotę 

986 141,08 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Banie  

w sprawie wykonania modernizacji nawierzchni drogi powiatowej 

Baniewice - Lubanowo - Kunowo w miejscowości Lubanowo (druk 

nr 7/78). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie umowy z Gminą Banie w sprawie wykonania modernizacji 

nawierzchni drogi powiatowej nr 1372Z Baniewice - Lubanowo - 

Kunowo w miejscowości Lubanowo. Powiat przekaże na ten cel środki 

finansowe do kwoty 100 000,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s: 

a) zatwierdzenia trybu postępowania – przetarg nieograniczony, 

b) wartości szacunkowej,  

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki  

w m. Witnica” (druk nr 8/78). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  

oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare 

Łysogórki w m. Witnica”. 

 
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. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki  

w m. Witnica”w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 240/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki w m. Witnica”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 

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

nr sprawy ZD.272.20.2016.MW. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1545 wznowiono 

obrady. 

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 9/78). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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 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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 241/2016 w sprawie 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”. 

 

11. 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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 10/78). 

 

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 – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 242/2016 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”. 

 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- materiałami przygotowanymi na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady 

Powiatu zaplanowane na 7 lipca 2016 r. – nadzór „GN”; 

- wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli 

stanu przygotowań i realizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 78/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 …………………………….. 


