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Protokół nr 135/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. w godz. od 900 do 1000 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 Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 

(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono: 

- Wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  

w Trzcińsku - Zdroju w/s wyrażenia zgody na wykonanie prac na terenie parku 

DPS w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 2a/135). 

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

3.  Protokół Nr 134/V/2017 z dnia 3 i 10 sierpnia 2017 r. został przyjęty 

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

 

1. 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 pn. „Przebudowa 

chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych 

na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części” 

(druk nr 1/135). 

 
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. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg 

powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 

2 części”.  
 

Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 

Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 
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Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 442/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodników 

oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy 

Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

pod nr sprawy ZD.272.24.2017.MW. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na wykonanie dokumentacji 

aplikacyjnej do RPOWZ 2014-2020 w ramach Działania 9.8 

Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (druk nr 2/135). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy Arbiter S.A. z/s w Wrocławiu 

na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami na 

potrzeby projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury 

szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy”, 

(RPOWZ 2014-2020 w ramach Działania 9.8 Infrastruktura 

szkolnictwa zawodowego) za kwotę 6 765,00 złotych brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

3. Wniosek Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  

w Trzcińsku - Zdroju w/s wyrażenia zgody na wykonanie prac na 

terenie parku DPS w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 2a/135). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 

„Dom z Sercem” prowadzącego DPS w Trzcińsku - Zdroju – Zdzisław Iwanicki. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Zarządu 

Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju, jednogłośnie 

wyrażając zgodę na wykonanie prac na terenie parku Domu Pomocy 
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Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, na które istnieje możliwość 

dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ 4.3 Ochrona 

różnorodności biologicznej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” prowadzącego DPS w Trzcińsku - Zdroju – Zdzisław Iwanicki. 
 

4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na  

2017 r. (druk nr 3/135). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany w harmonogramie 

wydatków jednostki na 2017 r., zgodnie z którym zwiększa się transzę 

w grudniu o kwotę 76 257,19 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

niewykorzystanych transz: kwietniowej o 3 187,00 zł, majowej  

o 13 070, 19 zł i czerwcowej o kwotę 60 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 4/135). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie rozwiązuje się rezerwę 

celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie  

22 356,22 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej  

i nagród jubileuszowych dla pracowników szkoły. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 5/135). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. oraz opinią Skarbnika 

Powiatu, Zarząd rozpatrzył go negatywnie wskazując, iż prace 

związane z usunięciem awarii w instalacji wodnej w budynku internatu 

powinny zostać zlecone w ramach posiadanego planu finansowego na 
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2017 r. W przypadku konieczności przeniesienia środków w ramach 

posiadanego planu finansowego, należy złożyć stosowny wniosek. 

Ewentualne zwiększenie planu może nastąpić po analizie budżetu za 

III kwartał br. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 

2017 r. (druk nr 6/135). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz opinią Skarbnika Powiatu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w harmonogramie 

wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie 

zwiększa się transzę w listopadzie o kwotę 10 000,00 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy 

czerwcowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- brak 

 

 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 135/V/2017. 

 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

(protokół nr 135/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 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 …………………………….. 


