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Protokół nr 95/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 

W dniu 3 listopada 2016 r. w godz. od 830 do 1035 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 94/V/2016 z dnia 27 października 2016 r. został przyjęty 

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

 

 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

zmian w koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez 

aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów” (druk  

nr 1/95).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył pracownik Wydziału  Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak. 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

w koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział 

pracodawców w kształceniu uczniów”. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców  

w kształceniu uczniów”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 290/2016 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu 

współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów”. 

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

i Turystyki – Wioleta Marczak. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do projektu 

polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy dla branży 

turystycznej i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki 

(druk nr 2/95). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Podinspektor Wydziału  Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Kinga Koeller. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu 

Gryfińskiego do projektu polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy 

dla branży turystycznej i pracowników odpowiedzialnych za rozwój 

turystyki.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Podinspektor Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Kinga Koeller. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 

położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 3/95). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

  

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 

w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino,  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

aneksu do umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej, 

położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, zawartej z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 4/95). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na podpisanie aneksu nr 1 do umowy użyczenia nr 2/GN/2014 części 

nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, 

zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru trybu, wartości szacunkowej 

zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie  

z wolnej ręki zadania pn. „Przekształcenie Planu Generalnego 

Elektrowni Dolna Odra w bazę BDOT500 oraz uzupełnienie baz 

EGIB o obiekty trwale związane z budynkami” (druk nr 5/95).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński, Inspektor 

Mateusz Diakowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – 

Wojciech Kowalski. 

 

Po omówieniu wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru trybu, wartości 

szacunkowej zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne  

w trybie z wolnej ręki zadania pn. „Przekształcenie Planu Generalnego 

Elektrowni Dolna Odra w bazę BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGIB 

o obiekty trwale związane z budynkami”, Zarząd jednogłośnie 

postanowił zmienić tryb postępowania na przetarg nieograniczony  

i ustnie zatwierdził wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia pod zmienioną nazwą „Założenie bazy 
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BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale 

związane z budynkami na terenie elektrowni „Dolna Odra”.  
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Założenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale 

związane z budynkami na terenie elektrowni „Dolna Odra”, w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 291/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Założenie bazy BDOT500 

oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane  

z budynkami na terenie elektrowni „Dolna Odra”. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „RI” i „GP”. 

 
W tym momencie posiedzenie  opuścili Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński, Inspektor Mateusz 

Diakowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – Wojciech 

Kowalski. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s 

rozpatrzenie wniosku Spółki BUDIMEX S.A dot. zmiany terminu 

zakończenia umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa trasy 

tranzytowej w mieście Gryfino” (druk nr 6/95). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma, Inspektor Nadzoru mgr inż. Łukasz Szawaryński. 

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, posiedzenie poprowadził 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 

 

Po dyskusji nad wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami dot. rozpatrzenia wniosku Spółki BUDIMEX S.A w sprawie 

zmiany terminu zakończenia umowy na realizację zadania  

pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” oraz 

zapoznaniu się z zestawieniem planowanych terminów rozpoczęcia  

i zakończenia robót, Zarząd jednogłośnie postanowił, iż rozpatrzy go 

po uzupełnieniu, na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Inspektor Nadzoru mgr inż. Łukasz Szawaryński. 
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7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- umową nr 35/ZD/16 ” zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino  

w/s użyczenia gruntów ulicy Kolejowej w Gryfinie, w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe  

w Gryfinie z siecią TEN-T”, 

- zaświadczeniem znak: ZD.6853.1.45.2016.PN dla Gminy Gryfino o posiadaniu prawa 

do dysponowania nieruchomościami drogowymi nr 273/3 oraz nr 172/1 położonymi w 

obrębie ewidencyjnym Gryfino 3, na cele budowlane w zakresie realizacji inwestycji 

pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe”, 

-  oświadczeniem Powiatu Gryfińskiego o wyrażeniu zgody na realizację przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. operacji bezpośrednio 

związanej z dz. nr 497, 499, 513, 514 obr. 0024, dz. nr 28 obr. 0028, polegającej na 

budowie przepompowni ścieków w m. Łaziszcze z przesyłem ścieków do m. Mętno  

i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Mętno z przesyłem ścieków 

do m. Godków, 

-  oświadczeniem Powiatu Gryfińskiego o wyrażeniu zgody na realizację przez Gminę 

Trzcińsko-Zdrój operacji bezpośrednio związanej z działką drogową nr 15/2 obr. 

Górczyn, polegającej na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach, 

rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci 

w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antonowice, oczyszczalnia ścieków wraz z 

systemem rozsączania ścieków do gruntu w m. Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój, 

-  oświadczeniem Powiatu Gryfińskiego o wyrażeniu zgody na realizację przez Gminę 

Trzcińsko-Zdrój operacji bezpośrednio związanej z działką drogową nr 20  

obr. Górczyn, polegającej na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach, 

rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci 

w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antonowice, oczyszczalnia ścieków wraz z 

systemem rozsączania ścieków do gruntu w m. Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój, 

-  oświadczeniem Powiatu Gryfińskiego o wyrażeniu zgody na realizację przez Gminę 

Trzcińsko-Zdrój operacji bezpośrednio związanej z działką drogową nr 53  

obr. Górczyn, polegającej na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach, 

rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci 

w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antonowice, oczyszczalnia ścieków wraz z 

systemem rozsączania ścieków do gruntu w m. Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój, 

-  oświadczeniem Powiatu Gryfińskiego o wyrażeniu zgody na realizację przez Gminę 

Trzcińsko-Zdrój operacji bezpośrednio związanej z działką drogową nr 36 obr. Smuga, 

polegającej na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach, rozbudowa  

i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci  

w m. Górczyn Dolny oraz do m. Smuga i Antonowice, oczyszczalnia ścieków wraz z 

systemem rozsączania ścieków do gruntu w m. Chełm Górny gm. Trzcińsko-Zdrój, 

- artykułem prasowym pt. „Lekarze apelują o zakup sprzętu”, 

- pismem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Stanisława Gawłowskiego z dnia 

27 października 2016 r. dot. poparcia budowy drogi S6.  
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 95/V/2016. 

 

 

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 

 

 

 

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 …………………………….. 


