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Protokół nr 109/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 9 lutego 2017 r. w godz. od 900 do 1200 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 108/V/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

umowy na konserwację dźwigu osobowego zamontowanego  

w budynku Powiatu Gryfińskiego w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 

(druk nr 1/109). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie umowy z firmą NAM-LIFT S.C. z/s w Szczecinie na 

konserwację dźwigu osobowego, zamontowanego w budynku Powiatu 

Gryfińskiego w Chojnie przy ul. Dworcowej 1, za kwotę 290,00 zł 

netto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia treści i podpisania aneksu 

nr 9 do umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., zawartej 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Szpitalem Powiatowym  

w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 2/109). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie aneksu nr 9 do umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., 

zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Szpitalem Powiatowym  
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w Gryfinie” Sp. z o.o., w którym określa się wielkość kwot i terminy 

wpłaty czynszu dzierżawnego w 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

umowy na dostawę energii elektrycznej do budynku Powiatu 

Gryfińskiego przy ul. Sprzymierzonych 5a w Gryfinie (druk  

nr 3/109). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie umowy ze Polską Grupą Energetyczną S.A. na dostawę 

energii elektrycznej do budynku Powiatu Gryfińskiego przy  

ul. Sprzymierzonych 5a w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym (druk nr 4/109). 
 

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, po rozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego  

w trybie pozakonkursowym, złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką 

pw. Świętej Trójcy w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł realizacji zadania publicznego  

pn. Warsztaty muzyczno-liturgiczne „Trzy po trzy”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

powiatu gryfińskiego (druk nr 5/109). 

 

Zarząd ustalił listę dotowanych oraz kwoty dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 

realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 

realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 6/109). 

 

Zarząd ustalił skład komisji stypendialnej do rozpatrywania 

wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 

„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”? 

  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 327/2017 w sprawie 

powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  

w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku (druk nr 7/109). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Gryfińskiego w 2017 roku. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 328/2017 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 

organizację nauczania indywidualnego dla uczennic klasy czwartej 

technikum żywienia i usług gastronomicznych (druk nr 8/109). 

 

Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie, po zapoznaniu się z orzeczeniami: Nr 54/2016/2017  

i Nr 64/2016/2017 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne 

dwóch uczennic klasy IV technikum żywienia i usług 

gastronomicznych, w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 27 lutego 

2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Wydziałowi „EK”. 

 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 9/109). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
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ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Gryfińskiego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia aneksu nr 2 do umowy pn.: „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń 

parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych (druk 

nr 10/109). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu  

nr 2 do umowy nr 9/RI/2016 z dnia 03.08.2016 r. pn.: „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń 

parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”,  

w którym zmniejsza się wartość umowy o kwotę 277,56 zł brutto  

z tytułu opłaty za dozór techniczny uwzględniony w opisie przedmiotu 

zamówienia i kosztorysie ofertowym Wykonawcy tj. firmy BRD 

FUKSPOL Łukasz Fuks z Pniewa. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę 

na zlecenie Urzędowi Dozoru Technicznego przeprowadzenia badania 

zezwalającego na użytkowanie windy za kwotę 277,56 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania adaptacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przebudowę drogi Gryfino - Linie w zakresie 

dotyczącym budowy ścieżki rowerowej, na odcinku od  
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ul. Pogodnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1367Z 

Szczawno – Bartkowo (druk nr 11/109). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Marzena Wieczorek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Konsultingowo-

Inżynierskie Łukasz Szawaryński ze Szczecina wykonania adaptacji 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Gryfino 

- Linie w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej, na odcinku 

od ul. Pogodnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1367Z 

Szczawno – Bartkowo za kwotę 17 220,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie opracowania materiałów przetargowych dla 

potrzeb wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie”, realizowanej w ramach „Programu 

przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019” (druk nr 12/109). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Konsultingowo-

Inżynierskie Łukasz Szawaryński ze Szczecina opracowania 

materiałów przetargowych dla potrzeb przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie”, 

realizowane w ramach „Programu przebudowy gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” za kwotę 14 760,00 zł 

brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami  

– Marzena Wieczorek. 

 

13. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 13/109). 

 

Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku Wicedyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 

jednostki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację 
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wynagrodzeń (do pozostałej kwoty tj. 36 000,00 zł jednostka 

przedstawi propozycje zmian w swoim planie finansowym na 2017 r.).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 14/109). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie rozwiązuje się 

rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 6 006,59 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym Centrum 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie oraz Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk nr 15/109).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, gdzie zmniejsza się plan 

finansowy Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  

w Chojnie o kwotę 327,60 zł oraz zwiększa się plan finansowy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o kwotę 327,60 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego ucznia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi „PCPR” w Gryfinie. 

 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wysokości depozytów mieszkańców 

Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu; 

- informacją Naczelnika Wydziału „GN” dot. kosztów centralnego ogrzewania  

w budynku powiatu położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej 1; 

- pismem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w/s pozytywnego wyniku 

oceny i wyborze do dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej” w ramach RPOWZ 2014-2020; 

- informacją dot. zgłoszenia przedstawicieli z Publicznych Służb Zatrudnienia do prac 

w Podzespole ds. reformy rynku pracy; 
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- informacją dot. wyboru ekspertów Publicznych Służb Zatrudnienia przez Podzespół 

ds. reformy polityki rynku pracy; 

- pismem Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gryfinie w sprawie 

zabezpieczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zadanie dot. likwidacji barier w komunikowaniu się osób 

niepełnosprawnych wzrokowo; 

- porządkiem obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 23 lutego br. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 109/V/2017. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 109/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2017 r.) 

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 …………………………….. 


