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Protokół nr 110/V/2017 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 16 lutego 2017 r. w godz. od 830 do 1000 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 Wicestarosta Jerzy 
Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, który został rozszerzony o następujące 
punkty: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana kotła c.o.  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” w planie wydatków – wydziału 
„RI” (druk nr 2a/110). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  
Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego 
w 2017 roku (druk nr 9a/110). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 109/V/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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 
budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW  
w Chojnie” (druk nr 1/110). 

 
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 zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej 
przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”.  

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 329/2017 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku sali 
gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki  
i podpisania umowy na „Dostawę dokumentów i oznaczeń 
komunikacyjnych” (druk nr 2/110). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie z wolnej ręki i podpisał umowę na „Dostawę dokumentów  
i oznaczeń komunikacyjnych” z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A. z Warszawy za kwotę 2 117 000,00 zł brutto /36 
miesięcy. Przeprowadzony tryb postępowania, sposób wyłonienia 
Wykonawcy wynika z Komunikatu Ministra Infrastruktury z dnia 18 
sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru producenta blankietów 
dokumentów komunikacyjnych (Dz. Urz. MI. z 2008 r. Nr 11 poz. 64). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „KM”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.01.2017.SD 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s utworzenia zadania inwestycyjnego  
pn.: „Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie”, w planie wydatków – wydziału „RI” (druk nr 2a/110). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana kotła c.o.  
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” w planie wydatków 



 3

budżetu na 2017 r. i przesunięcie na to zadanie kwoty 70 859,07  
z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn.: „Wymiana kotła 
c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk nr 3/110). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy DECO Clean Energy Sp. z o.o. 
z/s w Siedlcach na „Wymianę kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 
1 w Chojnie” za kwotę 70 859,07 złotych brutto.  

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie odrzucił ofertę firmy CALESCO 
S.A., ze względu na fakt, iż oferta wpłynęła po terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez 
wyłączenie z użytkowania (druk nr 4/110). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej 
poprzez wyłączenie z użytkowania. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi 
powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania (dot. części drogi   
Nr 1399Z Moryń – Orzechów). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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6. 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. „Remont cząstkowy 
grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku,  
z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 5/110). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pn.: „Remont 
cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 
roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I- gminy: Gryfino, Stare 
Czarnowo i Widuchowa, zadanie II- gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III- gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice”.  

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku, z podziałem na 3 
zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 330/2017 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku, z podziałem na  
3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – 
gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 
Durma. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia 
uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 
2015 r. (druk nr 6/110). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 331/2017 w sprawie 
uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 13/2015 z dnia  
29 stycznia 2015 r. (w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji 
z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia 
uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 15/2015 z dnia 29 stycznia 
2015 r. (druk nr 7/110). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 332/2017 w sprawie 
uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 15/2015 z dnia  
29 stycznia 2015 r. (w sprawie wdrożenia systemu corocznej oceny 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania organizacji 11 Gryfińskiego 
Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” (druk nr 8/110). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem Gryfińskiego Domu 
Kultury, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 3 500,00 zł organizacji 11. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc  
i Podróży „WŁÓCZYKIJ”, który odbędzie się w dniach 23 lutego -  
marca 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania organizacji   Dnia Seniora (druk  
nr 9/110). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Koła 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sobieradzu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł 
organizacji Dnia Seniora. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku (druk nr 9a/110). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w 2017 roku. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 334/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku. 



 7

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki 
pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej (druk nr 10/110). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej 
opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy 
społecznej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia 
całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 
w Gryfinie. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia 
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 11/110). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 333/2017 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  
w Gryfinie. 
 

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w sprawie 
udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie 
(druk nr 12/110). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy 
z Gminą Moryń w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej  
w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 
w Gryfinie. 
 

15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2017 r. (druk nr 13/110). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 96 506,20 zł w drodze 
zmian budżetowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi „PCPR” w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- informacją Skarbnika Powiatu w sprawie wyzerowania rachunków bakowych 
jednostek powiatowych na dzień 30.12.2016 r. 
- pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  
znak: PCPR.MKN.0602/23/2017 z dnia 9 lutego 2017 r, w sprawie kontroli 
prowadzonych w domach pomocy społecznych w 2016 r. 
- zawiadomieniem Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, znak: 
AB.6740.3.100.2016.LW z dnia 6 lutego 2017 r. o wydaniu na wniosek Powiatu 



 9

Gryfińskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej 
przebudowę mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami. 
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 110/V/2017. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 110/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 16 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 …………………………….. 


