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Protokół nr 130/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 

W dniu 6 lipca 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 wprowadzono 

zmiany: 

- zdjęto z porządku obrad punkt 9. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

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

3.  Protokół Nr 129/V/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

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

Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Mieszkowice (druk nr 1/130). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  

z Gminą Mieszkowice w/s udzielenia gminie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem  

na dofinansowanie zadania w zakresie kultury tj. publikacji 

pokonferencyjnej pt. „Nadodrzańskie spotkania z historią 2017”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

– Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

podpisania umowy z Gminą Gryfino w sprawie przekazania dotacji 

celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej  
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nr 412523Z, tj. Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie” 

(druk nr 2/130). 

 

 Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Gryfino w sprawie 

przekazania dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł na realizację 

zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z, tj. ulic: Staszica, 

Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 

odwodnienia drogi powiatowej Chojna - Białęgi w m. Czartoryja 

(druk nr 3/130). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Zakładowi 

Usług Melioracyjnych w Chojnie wykonania odwodnienia drogi 

powiatowej nr 1401Z Chojna-Białęgi w m. Czartoryja, za kwotę 

8 860,08 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie 

dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Krasińskiego  

w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego 

(druk nr 4/130). 

 

 Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór Wykonawcy firmę Usługi Konsultingowo-

Inżynierskie Łukasz Szawaryński  z s. w Szczecinie i wyraził zgodę  

na podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej  

na przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie, na odcinku  

od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego, z oferowaną ceną w wysokości 

84 870,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 

podpisania Aneksu do Umowy nr 17/ZD/2017 zawartej z Gminą 

Moryń w sprawie wspólnej realizacji w 2017 r. robót drogowych  

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń (druk nr 5/130). 
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 Na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy nr 17/ZD/2017 

zawartej z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji w 2017 r. robót 

drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń. 

Powiat zobowiązuje się przeznaczyć na realizację zadań kwotę  

w wysokości do 40 000,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

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

zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia  

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy 

ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” 

(druk nr 6/130). 

 

 Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu  

do nadzoru nad realizacją udzielonego 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 zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia  

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład 

Aktywności Zawodowej”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 426/2017 w sprawie 

powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego 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”. 

 

7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z pismem Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej  

p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie z dnia 28.06.2017 r. dot. dofinansowania remontu 

wieży kościoła. 

- Zarząd zapoznał się z uchwałą nr CCXXV.383.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
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- Zarząd zapoznał się z informacją Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

dot. protestu w zakresie NOL-u.  

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania umowy z firmą FBR BRUKPOL-2 

Andrzej Szyłow - Wykonawcą robót budowlanych zadania  

pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy 

ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” 

(druk nr 7/130). 

 

Zarząd Powiatu oficjalnie podpisał umowę z firmą FBR 

BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow - Wykonawcą robót budowlanych 

zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 

Zawodowej”. Burmistrzowie z terenu powiatu i Starosta Gryfiński 

podpisali porozumienie w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie  

do Honorowego Komitetu utworzenia Zakładu Aktywności 

Zawodowej, deklarującego w ramach ekonomii społecznej współpracę  

z funkcjonującym ZAZ. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 130/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 

 

 

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 …………………………….. 


