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Protokół nr 129/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 930 do 1130 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 wprowadzono 

zmiany: 

- dodano - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Komendą Wojewódzką Policji  

w Szczecinie w/s dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie 

(druk nr 2a/129), 

- zdjęto z porządku obrad – Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia trybu postępowania - 

przetarg nieograniczony, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 

wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 

I etap” (druk nr 3/129). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 128/V/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

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

wyników 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 1/129). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników 

otwartego konkursu ofert 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 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert 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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 423/2017 w sprawie 

zatwierdzenia wyników 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 „PCPR” 

w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia w sprawie uzgodnienia zasad 

zarządzania drogami przekazanymi na rzecz Skarbu Państwa PGL 

LP Nadleśnictwa Mieszkowice (druk nr 2/129). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Podinspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Adam Świątek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  

z Nadleśnictwem Mieszkowice w sprawie uzgodnienia zasad 

zarządzania drogami, które będą przekazane na rzecz Skarbu Państwa 

PGL LP Nadleśnictwa Mieszkowice. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Podinspektor Wydziału Zarządzania Drogami  

– Adam Świątek. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Komendą 

Wojewódzką Policji w Szczecinie w/s dofinansowania Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie (druk nr 2a/129). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę podpisanie umowy nr 14/ZK/2017  

z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w sprawie 

dofinansowania w kwocie 2 000,00 zł Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych  

w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  

b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 

wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie – I etap” (druk nr 3/129). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 

 

Zarząd jednogłośnie przesunął podjęcie decyzji w sprawie wniosku 

na „Modernizację wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie – I etap” do czasu rozstrzygnięcia 

sposobu finansowania remontu przepustu na drodze w miejscowości 

Rurka, ze względu na jego zły stan techniczny. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 4/129). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, gdzie zmniejsza się  

o 50 000,00 zł rezerwę ogólną budżetu powiatu, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie,  

z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o środki 

na realizację projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury 

szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI’  

i „FK”. 

 

6. 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 5/129). 

 

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 – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 424/2017 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”. 

 

7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy 

na sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z studium 

wykonalności dla projektu planowanego do realizacji ze środków 

Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie  

9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego pn. „Dostosowanie 

istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego  

w Powiecie Gryfińskim na rynku pracy” z firmą Europejskie 

Centrum Doradcze (druk nr 6/129). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie umowy z firmą Europejskie Centrum Doradcze Dariusz 

Klityński O/Szczecin  na sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz  

z studium wykonalności dla projektu planowanego do realizacji ze 

środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 9.8 

Infrastruktura szkolnictwa zawodowego pn. „Dostosowanie istniejącej 

infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim na 

rynku pracy” za kwotę 24 600,00 zł brutto (płatność w dwóch 

transzach: I transza - 70% w momencie skutecznego złożenia wniosku, 

II transza - 30% po przejściu przez wniosek oceny formalnej). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

8. Wniosek Zastępcy 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. Pełnienie funkcji 

inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. „Przebudowa  

i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 

Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” 

(druk nr 7/129). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek 
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(w zakresie obowiązków inżyniera kontraktu oraz terminu 

zakończenia realizacji umowy) Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia na zadanie pn. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla 

zamówienia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej”. 
 

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.  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. „Przebudowa  

i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 425/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inżyniera 

kontraktu dla zamówienia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład 

Aktywności Zawodowej”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 

 i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 
 

9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zatwierdził pismo kierowane do przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego  

w Radzie Nadzorczej „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., gdzie wskazał 

wytyczne co do sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji na najbliższym 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie dot. organizacji 

pracy PPP w Gryfinie i filii w Chojnie; 

- informacją p.o. Dyrektora CPOW w Chojnie w sprawie rozwiązania umów o pracę na 

mocy porozumienia stron z dwoma pracownikami jednostki; 

- w związku z pismem p.o. Dyrektora CPOW w Chojnie, Zarząd jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniował wybór kandydata – Pani Elżbiety Koeller na stanowisko 

Głównego Księgowego CPOW w Chojnie. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 129/V/2017. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
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(protokół nr 129/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 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 …………………………….. 


