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Protokół nr 132/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 20 lipca 2017 r. w godz. od 900 do 1230 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 Gryfiński 

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 131/V/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

umowy dzierżawy pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem  

na działalność leczniczą prowadzoną przez Spółkę „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., na okres dłuższy niż 3 lata (druk 

nr 1/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na podpisanie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  

z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzoną przez Spółkę 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., na okres dłuższy niż 3 lata. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawki 

za m2 pomieszczeń dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy 

w Gryfinie” Sp. z o.o. w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 (druk  

nr 2/132). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za m2 

pomieszczeń dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Sp. z o.o. w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia stawki za m2 pomieszczeń dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 427/2017 w sprawie 

ustalenia stawki za m2 pomieszczeń dzierżawionych przez „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1  

(stawka 6,00 zł netto za m2  będzie obowiązywała od dnia 1 listopada 

2017 r., do tego czasu będzie obowiązywała stawka 4,00 zł netto za m2 

wynikająca z uchwały nr 283/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 

20 października 2016 r. ). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wojewódzkim 

Komendantem Policji w Szczecinie w sprawie dofinansowania 

zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie (druk nr 3/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych  

w kwocie 10 000,00 zł Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu 

oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i podpisał 

umowę nr 15/ZK/2017 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

dot. zakupu lub przekazania jednostce samochodu osobowego lub 

samochodu typu bus do przewozu uczniów i nauczycieli (druk  

nr 4/132). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji oraz z protokołem nr 5/2017 z dnia 12 lipca 

2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie 

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie używanego 

samochodu Skoda Fabia o nr rejestracyjnym ZGR W722  do przewozu 

uczniów i nauczycieli w ramach działań statutowych szkoły. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „OR”. 

 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zakwalifikowania składników majątku ruchomego  

do kategorii majątku zużytego (druk nr 5/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  - Maciej Puzik. 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, ekspertyzą techniczną, protokołem-

wnioskiem nr 11/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz protokołem-

wnioskiem nr 12/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zakwalifikowanie składników majątku ruchomego 

wykazanych w ww. protokołach do kategorii majątku zużytego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek. 

 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na utworzenie większej liczby 

oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie (druk nr 6/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Pomoc Administracyjna 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  - Wioleta Marczak. 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie od dnia  

1 września 2017 r. dodatkowych oddziałów: 

a) jednego oddziału klasy I w Technikum Zawodowym o kierunku 

technik logistyk,  

b) jednego oddziału klasy I wielozawodowej w Branżowej Szkole  

I stopnia, 

c) jednego oddziału klasy II w Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania 

algorytmu dla dyrektorów jednostek oświatowych przy sporządzaniu 

informacji finansowych dot. skutków zmian w arkuszach 

organizacyjnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

i Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - Maciej Puzik. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie organizacji  

5-lecia Zespołu Ludowego Macierzanka z Pacholąt (druk nr 7/132). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

w kwocie 500,00 zł organizacji obchodów 5-lecia Zespołu Ludowego 

Macierzanka zaplanowanych na dzień 5 sierpnia 2017 r.  

w Pacholętach.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Pomoc Administracyjna Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki - Wioleta Marczak. 
 

8. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w/s zmiany planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału „ZD” 

(druk nr 8/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania 

Drogami – Marzena Wieczorek. 

 

Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zmianę planu finansowego wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „ZD” w następujący 

sposób: 
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a) zmniejszenie w: 

- dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 35 000,00 zł, nazwa 

zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - 

Trzcińsko-Zdrój - Warnice”, 

 - dziale 600, rozdziale 60014, § 6059 o kwotę 134 109,00 zł, nazwa 

zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - 

Trzcińsko-Zdrój - Warnice”, 

- dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 50 000,00 zł, nazwa 

zadania: „Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gm. 

Mieszkowice, przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni”, 

- dziale 600 rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł, nazwa 

zadania: „Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gm. 

Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)”. 

b) zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę  

319 109,00 zł, nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, m.in. przebudowa i modernizacja dróg stanowiących 

trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacja techniczna”. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do dokonania 

wspólnie z Wydziałem „OŚ” weryfikacji planu finansowego Wydziału 

„OŚ” oraz zaplanowania na kolejną sesję Rady Powiatu w Gryfinie 

zmian doprowadzających do przesunięcia środków na realizację 

zadania pn. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”. 

Ponadto ww. zadanie będzie również finansowane ze środków 

pierwotnie zabezpieczonych na zadanie pn. „Modernizacja 

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

Czarnowie – etap I”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”, 

„OŚ” i „FK”. 

 

9. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego 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 drogi 

powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica  

z podziałem na dwa etapy” (druk nr 9/132). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicestarosty Gryfińskiego  

w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica  

z podziałem na dwa etapy”, 

Zarząd postanowił zdjąć z porządku obrad ww. wniosek i rozpatrzyć 

go w późniejszym terminie. 

 

10. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego 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 

przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” (druk nr 10/132). 

 

Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa 

przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”. 

 
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. „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 428/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa przepustu  

na rzece Rurzyca w m. Rurka”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  

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

nr sprawy ZD.272.22.2017.MW. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Marzena Wieczorek. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

pn. „Modernizacja instalacji wody p. poż. w budynkach Zespołu 
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Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91” 

(druk nr 11/132). 

 
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 wybór Wykonawcy – 

Zakład Usługowo Produkcyjny IZOBUD ze Szczecina na prowadzenie 

nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

pn. „Modernizacja instalacji wody p. poż. w budynkach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91”  

z oferowaną kwotą 2 300,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na przekazanie pojazdu marki Ford Focus  

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jako pomocy 

dydaktycznej wykorzystywanej na zajęciach praktycznych (druk  

nr 12/132). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne 

przekazanie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

samochodu osobowego marki Ford Focus na cele pomocy 

dydaktycznej wykorzystywanej na zajęciach praktycznych podczas 

nauki zawodu pn. mechanik samochodowy i podpisał protokół w tym 

zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.  

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Urszula Przetak. 

 

13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków 

jednostki na 2017 r. (druk nr 13/132). 
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 Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na zmniejszenie o kwotę 7 146,38 zł rezerwy celowej budżetu powiatu 

na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

14. 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 14/132). 

 

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, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 429/2017 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”. 

 

15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- aneksem nr 3 do umowy nr 1/DPS-Dębce/2012 na realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej zawartej dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym osoby 

reprezentujące stowarzyszenie; 

- pismem Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. znak: 

28/2017/SZG/GB z dnia 11 lipca 2017 r. dot. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 

- informacją Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

w sprawie zadań własnych i rządowych wynikających z ustawy z dnia 28 września  

1991 r. o lasach; 

- wstępną informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.; 
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- pismem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie znak: 

PCPR.ASZ.4373/110/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. dot. przeprowadzenia naboru 

kandydatów na stanowisko referenta w PCPR w Gryfinie w Ośrodku Informacji  

dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie; 

- pismem Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„PROMYK” w Goszkowie z dnia 17 lipca 2017 r. dot. Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Gryfinie; 

- informacją Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  

dot. wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do programu  

2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 132/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 …………………………….. 


