
 1 

Protokół nr 117/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w godz. od 900 do 1400 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 116/V/2017 z dnia 30 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

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

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 

(druk nr 1/117). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Zastępca 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. i wprowadził do niego 

zmiany. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2017 r. wraz ze zmianami? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 366/2017 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 



 2 

W tym momencie posiedzenie opuściły: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 

Oddział Powiatowy w Gryfinie (druk nr 2/117). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział 

Powiatowy w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 

Oddział Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 367/2017 w sprawie 

udzielenia dotacji celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu 

Ratunkowemu Oddział Powiatowy w Gryfinie. 

 Jednocześnie wyraził zgodę na podpisanie z WOPR Oddział 

Powiatowy w Gryfinie umowy nr 10/ZK/2017 w sprawie przekazania 

dotacji celowej, po wprowadzeniu zmian do ww. umowy. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

– Waldemar Derkacz. 

 

3. 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 do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017-

2019 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, 

Mieszkowice i Moryń” (druk nr 3/117). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych  

na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017-2019 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, Mieszkowice i Moryń”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.  „Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie 

powiatu gryfińskiego w latach 2017-2019 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, Mieszkowice i Moryń” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 368/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie 2017/2018,  

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, Mieszkowice i Moryń”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

pod nr sprawy ZD.272.9.2017.MW. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art. 39 - 

przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie” (druk nr 4/117). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zdjął z porządku obrad rozpatrzenie wniosku z dnia  

31 marca 2017 r. dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego  

w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa 

ulicy Armii Krajowej w Gryfinie”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 



 4 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa budynku 

sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” (druk 

nr 5/117). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

Wykonawcy – Zakład Usług Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny, 

wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4  

w SOSW w Chojnie” z oferowaną kwotą 298 314,52 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.02.2017.SD. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia  

pn. „Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu  

w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie” (druk nr 6/117). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy – firmie BRD FUKSPOL 

Łukasz Fuks z/s w Pniewie zamówienia pn. „Remont pomieszczeń 

Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku przy ul. Dworcowej 1 

w Chojnie” (zakres prac: malarskie, posadzkowe oraz wymiana 

parapetów), za oferowaną kwotę 14 572,09 zł brutto i podpisał umowę 

w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2721.05.2017.SD. 

 

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

nowego zawodu w Technikum Zawodowym im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego funkcjonującym w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (druk nr 7/117). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia nowego 

zawodu w Technikum Zawodowym im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego funkcjonującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uzgodnienia nowego zawodu w Technikum Zawodowym im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego funkcjonującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 369/2017 w sprawie 

uzgodnienia nowego zawodu w Technikum Zawodowym  

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego funkcjonującym w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (rozpoczęcie kształcenia  

z dniem 1 września 2017 r. w zawodzie technik logistyk). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych  

do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018 (druk nr 8/117). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych  

do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

w roku szkolnym 2017/2018 i wprowadził do niego zmiany. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych  

do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018 wraz 

ze zmianami? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 370/2017 w sprawie 

ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów 

przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku (druk nr 9/117). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku i wprowadził do niego 

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

w Gryfinie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku wraz ze zmianami? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 371/2017 w sprawie 

rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia bilansu z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. 

(druk nr 10/117). 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd zatwierdził bilans  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 

31.12.2016 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 11/117). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 372/2017 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- protokołem nr 2/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 1 marca 2017 r; 

- informacją Podinspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w zakresie zatrudnienia na stanowiskach 

administracyjnych i obsługi Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.; 

- protokołem nr 3/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 29 marca 2017 r; 

- informacją Podinspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. sytuacji finansowej i kadrowej Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 117/V/2017. 

 

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 …………………………….. 


