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Protokół nr 81/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 21 lipca 2016 r. w godz. od 900 do 1130 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 80/V/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie zastępcze wykonania prac związanych z wycinką 

krzaków (druk nr 1/81). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Marzena Wieczorek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na: 

- zlecenie zastępcze firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz 

Łyczakowski z Dolska wykonania robót na zadaniu pn.: „Wycinka 

krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 

powiatu gryfińskiego zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-

Zdrój” za kwotę 17 280,00 zł brutto (zlecenie zastępcze dot. umowy  

Nr 5/ZD/16 z dnia 11.03.2016 r. zawartej z firmą „PAJMA” Zakład 

Usługowy Łukasz Pajdzik z/s w Gorzowie Wlkp.). 

- zlecenie zastępcze firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz 

Łyczakowski z Dolska wykonania robót na zadaniu pn.: „Wycinka 

krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 

powiatu gryfińskiego zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  

i Mieszkowice” za kwotę 15 120,00 zł brutto. (zlecenie zastępcze  

dot. umowy Nr 6/ZD/16 z dnia 11.03.2016 r. zawartej z firmą 

„PAJMA” Zakład Usługowy Łukasz Pajdzik z/s w Gorzowie Wlkp.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

2. Wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Gryfino w/s przekazania dotacji 

celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa trasy 

tranzytowej w mieście Gryfino” (druk nr 2/81). 
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Na wniosek Inspektora Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 29/ZD/2016  

z Gminą Gryfino w sprawie przekazania przez Gminę dotacji celowej 

do kwoty 700 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa 

trasy tranzytowej w mieście Gryfino”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy na 

modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo – 

Czepino o długości około 800mb. (druk nr 3/81). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawcy na zadanie pn. „Modernizację odcinka drogi powiatowej  

nr 1361Z Daleszewo – Czepino o długości około 800mb.” wybierając 

ofertę firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu 

za kwotę 140 015,82 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami  

– Marzena Wieczorek. 

 

4. 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. „Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku internatu w SOSW w Chojnie – remont 

dachu” (druk nr 4/81). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 

przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku internatu w SOSW w Chojnie – remont dachu”, 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór 

Wykonawcy tj. firmy Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Kozłowski ze 

Szczecina  z oferowaną ceną w wysokości 167 999,99 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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5. 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. „Przebudowa budynku 

przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III 

piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych” (druk nr 5/81). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 

przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa budynku 

przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru,  

III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  

tj. firmy BRD FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa z oferowaną ceną  

w wysokości 1 614 785,44 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie 

nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją  

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

(druk nr 6/81). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy EMPLAN Michał Zamolski 

Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych z Gryfina na 

prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad 

inwestycją pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” za kwotę 3 075,00 złotych 

brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie 

nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

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

(druk nr 7/81). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
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zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy Zakład Usługowo-Produkcyjny 

IZOBUD Bogdan Jankowski ze Szczecina na prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją pn. „Modernizacja 

sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie” za kwotę 1 900,00 złotych brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Stojan Diakowski. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia wniosku Fundacji Rozwój i Edukacja  

z siedzibą w Myśliborzu o rozłożenie na raty należności pieniężnych 

(druk nr 8/81). 

 
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 pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Rozwój  

i Edukacja z siedzibą w Myśliborzu jednogłośnie wyrażając zgodę  

o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych w wysokości 

24 349,02 wraz z należnymi odsetkami (należność płatna w pięciu 

ratach do końca 2016 roku). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz 

rozwoju wsi Gądno na realizację zadania publicznego  

z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (druk nr 9/81). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd większością głosów negatywnie 

rozpatrzył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego – mały grant, złożoną przez 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno. Zaproponowane do 

realizacji zadanie tj. podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego  

i ratownictwa w powiecie gryfińskim wykonuje już Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Gryfinie, które otrzymało 

na ten cel dotację. Ponadto, oferta nie spełnia kryteriów formalnych 

określonych w zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu. W związku z tym, Zarząd nie mógł uznać celowości realizacji 

ww. zadania. 



 5 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Wstępna informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki o wynikach naboru do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 (druk nr 10/81). 

 

Zarząd zapoznał się z wstępną informacją Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wynikach naboru do klas 

pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017. 

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

dla Dyrektora na utworzenie oddziału o profilu społeczno-wojskowym.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i Dyrektorowi ZSP w Chojnie. 

 

11. Wstępna informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki o wynikach egzaminu maturalnego 

przeprowadzonego w maju 2016 r. (druk nr 11/81). 

 

Zarząd zapoznał się z wstępną informacją Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wynikach egzaminu 

maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r. (druk nr 12/81). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się 

niewykorzystaną transzę w czerwcu o 53 400,00 zł, przy jednoczesnym 

zwiększeniu transz w lipcu o 3 400,00 zł i w listopadzie o 50 000,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

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

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 13/81). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

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 w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 247/2016 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

dot. naboru do projektu pn. „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez 

organizację zajęć rehabilitacyjnych”; 

- pismem informującym o czasowej zmianie organizacji ruchu w ciągu drogi 

powiatowej Szczawno-Bartkowo w związku z realizacja zadania pn. „Przebudowa 

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

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 81/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 …………………………….. 


