
 1 

Protokół nr 79/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 7 lipca 2016 r. w godz. od 1210 do 1350 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 do momentu przyjścia Starosty 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego poprowadził je Wicestarosta Gryfiński 

Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 

goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Członek Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 

(porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 78/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 

wraz z ze zmianą (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników 

majątku ruchomego użytkowanych przez Starostowo Powiatowe  

w Gryfinie (druk nr 1/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji,  

po zapoznaniu się z protokołem nr 3/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, Zarząd 

przychylił się do wyceny telefonów komórkowych uzyskanej przez 

komis ustalając ich wartość na tym samym poziomie oraz wyraził 

zgodę na następującą kolejność postępowania przy sposobie 

zagospodarowania telefonami: 

1) umożliwić sprzedaż telefonów wraz z akcesoriami doczasowemu 

użytkownikowi za cenę 20% wyższą od ceny ustalonej przez 

Zarząd, 

2) umożliwić sprzedaż telefonów wraz z akcesoriami pracownikom 

Starostwa za cenę 10% wyższą od ceny ustalonej przez Zarząd, 

3) dokonać sprzedaży telefonów komórkowych do komisu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek. 
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2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia oferty na „Wykonanie 

dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk nr 2/79). 

 
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 oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy – firmę MB MAXIPROJEKT Beata Starzyńska  

z Koszalina na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji 

wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, z oferowaną kwotą 17 761,20 zł brutto i podpisał umowę  

w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

podpisania umowy z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji 

w 2016 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie 

gminy (druk nr 4/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  

z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji w 2016 r. robót 

drogowych w ciągu następujących dróg powiatowych: 

a) Nr 1386Z Nawodna – Bielinek w m. Piasek (budowa chodnika  

o dł. ok. 440 mb.) w kwocie do 150 000,00 zł brutto, 

b) Nr 1464Z – ul. B. Chrobrego w Cedyni (przebudowa chodnika 

o pow. ok 260 m2) w kwocie do 50 000,00 zł brutto. 

Strony na realizację zadań zobowiązują się przeznaczyć  

do 100 000,00 zł brutto każda. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

 

 



 3 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na budowę chodnika 

w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna -Bielinek w m. Piasek 

(druk nr 5/79). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Spółdzielnię Usług 

Rolnych „ROL-BUD” z/s w Trzcińsko-Zdrój na wykonanie zadania  

dot. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna -

Bielinek w m. Piasek, z oferowaną kwotą 149 407,49 zł brutto  

i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

5. 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. „Przebudowa 

chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 

powiatowych na trenie gminy Mieszkowice” (druk nr 6/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu -  

Wojciech Konarski. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  

oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 

powiatowych na trenie gminy Mieszkowice”. 

 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na trenie gminy 

Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 243/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodników 
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oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na trenie gminy 

Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  

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

nr sprawy ZD.272.21.2016.MW. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy z firmą projektową 

na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu  

na rzece Rurzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej  

Nr 1525Z (druk nr 7/79). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Pracownia Projektowa 

Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski z/s w Szczecinie  

na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece 

Rurzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1525Z,  

z oferowaną kwotą 88 000,00 zł brutto i podpisał umowę w tym 

zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

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

nr sprawy ZD.272.18.2016.MW. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy z firmą projektową 

na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy odcinka 

drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo – Czepino  w m. Żabnica,  

o nawierzchni brukowcowej długości około 600mb (druk nr 8/79). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – Usługi Konsultingowo-

Inżynierskie Łukasz Szawaryński ze Szczecina na wykonanie 

dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej  

nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica (o nawierzchni 

brukowcowej długości około 600 mb), z oferowaną kwotą 11 992,50 zł 

brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

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

nr sprawy ZD.272.19.2016.MW. 
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8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- umową nr BMP-PI.7234.20.2016 zawartą z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino 

w sprawie użyczenia gruntów gminnych w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, 

- pismem skierowanym do Dyrektora Kontraktu BUDIMEX S.A., z dnia 5 lipca 

2016 r., dot. umowy nr 14/ZD/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. na wykonanie zadania 

pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie” 

(druk nr 3/79). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór Wykonawcy – FHU SABPOL Sebastian Lityński  

z Wirowa wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zadanie pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2  

w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 495 891,99 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie środków 

finansowych w wysokości 70 000,00 zł z zadania „Przebudowa 

ogrodzenia w ZSP w Chojnie – I etap”, ponieważ Zamawiający 

zabezpieczył w budżecie mniejsze środki na realizację zadania.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

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

komisji egzaminacyjnych  do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 9/79). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych  do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych  do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 244/2016 w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK” o wystąpienie o opinię 

prawną na jakiej podstawie dyrektorzy szkół powołani do składów 

komisji egzaminacyjnych wyznaczają swoje zastępstwo w pracach 

komisji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przystąpienia do Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach – „Bezpieczna+” (druk nr 10/79). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie  

do rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” oraz zabezpieczenie 

wkładu własnego w wysokości 20% całkowitego kosztu zadania  

tj. 2 996,43 zł. Wniosek do programu złożył ZSP w Chojnie  

na realizację projektu pn. „Każdy różny - wszyscy równi”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu  

do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 
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prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej  (druk 

nr 11/79). 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła 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 aneksu 

nr 6 do porozumienia nr EK-3/09 zawartego w dniu 10 lutego 2009 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań 

publicznych w zakresie kultury fizycznej, w związku połączeniem 

Młodzieżowego Ośrodka Sportowego Gryfinie z Ośrodkiem Sportu  

i Rekreacji w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

13. 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 12/79). 

 

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 245/2016 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”. 
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14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – cd. 

 
- Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

znak: DPS.DK.0602.26-2016. z dnia 28 czerwca 2016 r. dot. umieszczenia w planie 

inwestycyjnym na 2017 r. zadania pn. „Wykonanie nowej instalacji sygnalizacji alarmu pożaru 

w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 79/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 …………………………….. 


