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Protokół nr 119/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w godz. od 900 do 1145 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 118/V/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim 

za rok 2016 (druk nr 1/119). 

 
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 oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Gryfińskim za rok 2016. 
 

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

w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016 

w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

w Powiecie Gryfińskim za rok 2016. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie 

na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2017 r. (druk nr 2/119). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie  

na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2017 r. 

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

w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie  

na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 377/2017 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  

w konkursie 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. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  

w protokole z dnia 13 kwietnia 2017 r. Komisji ds. dokonania oceny 

przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy 

orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów 

ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.42.2016.UP z dnia  

13 kwietnia 2017 r. komisji powołanej w celu dokonania oceny 

przydatności pojazdu, który stał się własnością Powiatu Gryfińskiego 

na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną 

wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na likwidację pojazdu osobowego marki Opel Astra o nr rej.  

SK 531EN, poprzez jego odpłatne przekazanie na stację demontażu 

pojazdów – ZUH „ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych  

z Goleniowa, za kwotę 370,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie „Analizy 

sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób  

w transporcie autobusowym wykonywanym na terenie powiatu 

gryfińskiego” (druk nr 4/119). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie z firmą Blue Ocean 

Business Consulting Sp. z o.o. z/s w Warszawie umowy na wykonanie 

„Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób  

w transporcie autobusowym wykonywanym na terenie powiatu 

gryfińskiego” za kwotę 6 642,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego 

(druk nr 5/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie 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 zmieniającego uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu gryfińskiego w brzemieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 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”. 
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6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na organizację nauczania 

indywidualnego w domu dla uczennicy klasy I technikum 

zawodowego, w zawodzie ekonomista (druk nr 6/119). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz orzeczeniem  

Nr 102/2016/2017 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne 

uczennicy klasy I technikum zawodowego w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  

i Wydziałowi „EK”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na 

nauczanie indywidualne uczennicy klasy I liceum 

ogólnokształcącego w ZSP (druk nr 7/119). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 37/2016/2017/Ch 

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy  

I liceum ogólnokształcącego w wymiarze 12 godzin tygodniowo  

od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r. 

Jednocześnie Zarząd, po przenalizowaniu wydanego przez Zespół 

Orzekający w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczenia 

wskazał, że zespół przy podejmowaniu decyzji o potrzebie 

indywidualnego nauczania powinien dla dobra dziecka brać pod 

uwagę również inne rozwiązania oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału 

„EK” do wystąpienia do Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie eliminacji 

powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Ruchu Drogowego (druk nr 8/119). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

w kwocie 2 0000,00 zł eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
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Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, które odbędą 

się 9. maja br. w m. Banie. Dofinansowanie przeznaczone zostanie  

na zakup pucharów i nagród indywidualnych dla najlepszych 

uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych, które zakupi 

Wydział „EK” w uzgodnieniu z organizatorem turnieju.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosków Burmistrza Mieszkowic o wsparcie 

finansowe 72. rocznicy Forsowania Odry (druk nr 9/119). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosków Burmistrza Mieszkowic, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe 72. rocznicy 

Forsowania Odry poprzez dofinansowanie publikacji 

pokonferencyjnej pt. „Nadodrzańskie spotkania z historią 2017”  

w kwocie 3 000,00 zł oraz zakupu medali, statuetek i pucharów  

dla uczestników Biegu Pamięci Narodowej „XV Mieszkowicka 

Nadodrzańska Dziesiątka” do kwoty 2 000,00 zł. Niewykorzystane 

środki będą stanowiły ewentualne zwiększenie dofinansowania  

ww. publikacji. Powyższa publikacja powinna zawierać logo Powiatu 

Gryfińskiego wraz z informacją o jej współfinansowaniu przez Powiat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 

umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką 

Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

(druk nr 10/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy  

o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką Dyrektorem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

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

w Gryfinie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką 

Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 378/2017 w sprawie 

rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką 

Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy na prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej 

w Gryfinie” (druk nr 11/119). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmę KOMPLET 

INWEST Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie 

nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie”, za kwotę 67 650,00 zł i podpisał umowę w tym 

zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia 

wykonania opracowania uzupełniającego do dokumentacji 

projektowej na przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach,  

w zakresie obejmującym budowę odcinka końcowego kanalizacji 

deszczowej (druk nr 12/119). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zlecił pracowni projektowej „PROMIT mgr inż. Robert 

Mituta” z Dobrej wykonanie opracowania uzupełniającego  

do dokumentacji  technicznej na przebudowę drogi Nr 1368Z  

ul. Jaśminowej w Żórawkach, w zakresie obejmującym budowę 

odcinka końcowego kanalizacji deszczowej (od ul. Jaśminowej do rzeki 

Tywa, dł. ok. 320 m.b.), za oferowaną kwotę 12 054,00 zł brutto  

i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenia 

wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, 

zgodnie z regulaminem naboru i wytycznymi do działania  

5.4. „Budowa i przebudowa dróg powiatowych” w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (druk nr 13/119). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmę Archice Sp. z o.o. 

Sp. k. z/s w Szczecinie na wykonanie studium wykonalności oraz 

sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi 

załącznikami, zgodnie z regulaminem naboru i wytycznymi  

do działania 5.4. „Budowa i przebudowa dróg powiatowych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, za oferowaną kwotę 15 867,00 zł 

brutto i po wprowadzeniu zmian wyraził zgodę na podpisanie umowy.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie  

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” (druk nr 14/119). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie  

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”, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru 

wykonawcy firmę – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 

DROGBUD z Wełtynia z oferowaną ceną w wysokości  

473 969,73 zł brutto w tym na: 

- zadanie I za kwotę 143 120,10 zł brutto; 

- zadanie II za kwotę 177 908,13 zł brutto; 

- zadanie III za kwotę 152 941,50 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
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15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Prezesa Zarządu Domu Lekarskiego S.A. z dnia 14 kwietnia 2017 r.  

dot. terminu wyboru wykonawcy robót budowlanych budynku szpitala; 

- informacją Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zestawienia wydatków  

na realizację porozumień z gminami w zakresie utrzymania dróg w miastach; 

 

Zarząd wystąpił z pismem do Prezesa Domu Lekarskiego S.A. o przedstawienie 

finansowania inwestycji dot. rozbudowy szpitala oraz realizacji zobowiązania 

zawartego w umowie sprzedaży udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Sp. z o.o. w zakresie bloku operacyjnego, izby przyjęć, zespołu porodowego oraz 

oddziału położniczo-neontologicznego. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 119/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 …………………………….. 


