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Protokół nr 155/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 25 stycznia 2018 r. w godz. od 930 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: 
-Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
dot. wyrażenia opinii w/s zawarcia przez Dyrektora umów - zleceń z osobami 
zatrudnionymi przy realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” (druk nr 10a/155). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 154/V/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie 
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
• trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
• wartości szacunkowej, 
• Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
• Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy 
grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku,  
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, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 1/155). 

 
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.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych w 2018 roku, 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, Moryń  
i Mieszkowice”. 
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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.: „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 
roku, 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, Moryń i Mieszkowice”,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 528/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku, 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, Moryń i Mieszkowice”. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD”, aby po wyłonieniu 
wykonawcy, załącznikiem do umowy był harmonogram terminowy, 
odcinkowy realizacji w/w zadania. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.4.2018.MW. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Porozumienia w/s partycypacji w kosztach 
utrzymania piaskownika znajdującego się na działce nr 1/24, obr. 
Moryń 3. (druk nr 2/155). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie porozumienia z Gminą Moryń w sprawie partycypacji  
w kosztach utrzymania piaskownika znajdującego się na działce  
nr 1/24, obr. 3 miasta Moryń.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy 
Widuchowa w roku 2018 dla Powiatu Gryfińskiego  
z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 
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trasie Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino w wysokości  
35 000,00 zł (druk nr 3/155). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w wysokości 35 000,00 zł w formie 
dotacji celowej z budżetu Gminy Widuchowa w roku 2018 dla Powiatu 
Gryfińskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności 
publicznej na trasie Czarnówko - Pacholęta - Marwice – Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. 
wyrażenia zgody na podpisanie umowy z operatorem: ONTOUR 
TRANSPORT Sp. z o.o. w organizacji, na świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 
komunikacyjnej Czarnówko - Pacholęta - Marwice - Gryfino  
w okresie od 1.02.2018 r. do 28.09.2018 r. (druk nr 4/155).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
z operatorem ONTOUR TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą  
w Widuchowej, na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na odcinku linii komunikacyjnej Czarnówko - 
Pacholęta - Marwice - Gryfino (tam i powrót) w okresie od 1.02.2018 r. 
do 28.09.2018 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta 
Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
5. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania umowy między Powiatem Gryfińskim  
a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Gryfinie oraz umowy między Powiatem 
Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie w sprawie finansowania ze środków 
PFRON działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (druk  
nr 5/155). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył konsultant ds. domów pomocy społecznej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marcin Bołbot. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, dot. podpisania umowy między 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie oraz umowy 
między Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie finansowania 
ze środków PFRON działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Zarząd jednogłośnie ponownie wskazał na konieczność wprowadzenia 
poprawek i skierował wniosek do uzupełnienia oraz przedłożenia go na 
kolejnym posiedzeniu.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił konsultant ds. domów pomocy społecznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marcin Bołbot. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku dot. zawarcia 
umów na ochronę obiektów położonych w Gryfinie (przy  
ul. Sprzymierzonych 4 i 6 oraz ul. 11 Listopada 16d) oraz w Chojnie 
(ul. Dworcowa 1) (druk nr 6/155). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie umów na ochronę: 

- budynków położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i 6 
oraz przy ul. 11 Listopada 16d z Agencją Ochrony Osób i Mienia 
„Skorpion Jack” za kwotę 105,00 zł netto/ m-c. 

- budynku w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 z firma Gustaw Gemini 
Sp. z o.o. za kwotę 150,00 zł netto/ m-c. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych 
dotyczącego postępowań o udzielanie zamówień publicznych  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na rok 2018 (druk nr 7/155). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan 
zamówień publicznych dotyczący postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

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

koncepcji projektu pn. „Profesjonalizm zawodowy szansą na 
europejskim rynku pracy” (druk nr 8/155). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Zastępca Dyrektora ZSP Nr 2  
w Gryfinie – Maciej Puzik. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Profesjonalizm zawodowy szansą na europejskim rynku 
pracy. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Profesjonalizm zawodowy szansą na 
europejskim rynku pracy w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 529/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Profesjonalizm zawodowy 
szansą na europejskim rynku pracy”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie (druk nr 9/155). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 530/2018 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (dot. realizacji projektu  
pn. „Profesjonalizm zawodowy szansą na europejskim rynku pracy”). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie  

– Maciej Puzik. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2017 
(druk nr 10/155). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2017. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński za rok 2017 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 531/2018 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2017. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie dot. wyrażenia opinii w/s zawarcia przez Dyrektora 
umów - zleceń z osobami zatrudnionymi przy realizacji programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (druk  
nr 10a/155). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zawarcia przez 
Dyrektora umów - zleceń z osobami zatrudnionymi przy realizacji 
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki. 
  

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
 i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 
- decyzją, znak: AB.6740.8.38.2017.BS, wydaną z up. Starosty przez Naczelnika 
Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę  
o zewnętrzne schody ewakuacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
- Zdroju (1/155); 
- pismem Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, znak: 03/2018/SZG/GB 
(2/155); 
- pismem Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, znak: 02/2018/SZG/GB 
(3/155). 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 155/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 
 

 

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 …………………………….. 
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