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Protokół nr 156/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 31 stycznia 2018 r. w godz. od 1045 do 1540 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 Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania wniosku  
o przyznanie dotacji na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, 
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej (druk 
nr 10a/156). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 155/V/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Jan Gładkow. 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gryfinie (druk nr 1/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Radosław Kubiak. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 532/2018 w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Powiatowemu 
Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Sekretarz Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Radosław Kubiak. 

 
2. Wniosek Kierownika Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

w/s zapoznania się z protokołem z kontroli pozaplanowej, doraźnej 
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika 
jednostki w związku z przeprowadzoną kontrolą (druk nr 2/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego - Edyta Szturo. 
 

Po zapoznaniu się z protokołem Kierownika Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego, znak: KA.1711.7.2017.ES, z kontroli doraźnej, 
pozaplanowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie w dniu 1 grudnia 2017 r., Zarząd jednogłośnie skierował 
wystąpienie pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Kierownika „KA”  
do monitorowania w ich imieniu przedmiotowej sprawy i przekazania 
informacji o działaniach ze strony prokuratury.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi „KA”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego - Edyta Szturo. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia  
dot. dokumentacji projektowej na rozbudowę Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 3/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Domem Lekarskim S.A. oraz Spółką Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w zakresie dokumentacji projektowej 
na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych pod nr sprawy RI.7013.01.2018.SD. 

 
 



 3 

4. Wniosek 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. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule „zaprojektuj  
i wybuduj””(druk nr 4/156). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule „zaprojektuj  
i wybuduj””, do której to wprowadził zmianę polegającą  
na wydłużeniu terminu wykonania zadania maksymalnie  
do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
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. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 533/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule „zaprojektuj  
i wybuduj””. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych pod nr sprawy RI.2720.02.2018.SD. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. akceptacji  protokołu konieczności nr 5 wykonania 
robót zamiennych podczas inwestycji pn. „Przebudowa  
i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91  
w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” (druk nr 5/156). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
konieczności nr 5 wykonania robót zamiennych podczas inwestycji  
pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 
Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”,  
tj. wykonania nowego odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku 
oraz dwóch kratek przy projektowanym chodniku w celu 
odprowadzenia części wody z drogi dojazdowej i parkingu. Obecnie 
woda była odprowadzana w pas zieleni, który przy budynku zostanie 
zastąpiony chodnikiem. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych pod nr sprawy RI.7013.08.2017.MW. 
 

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

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

załącznika do uchwały Nr 526/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk 
nr 6/156). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika  

do uchwały Nr 526/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
18 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 526/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  
18 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 534/2018 w sprawie zmiany 
załącznika do uchwały Nr 526/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 7/156). 
 
Zarząd ustalił skład komisji stypendialnej do rozpatrywania 

wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji 
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 535/2018 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie, w ramach 
promocji Powiatu Gryfińskiego, działań Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 8/156). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 400,00 zł zakupu nagród dla uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie biorących udział w Powiatowym 
Konkursie Języka Polskiego, który odbędzie się dnia 16 lutego 2018 r. 
w ZSP Nr 2 w Gryfinie. Zakupu nagród dokona pracownik Wydziału 
„EK” w porozumieniu z organizatorem konkursu. 

Jednocześnie Zarząd wskazał na uwzględnienie w konkursie  
w miarę możliwości zagadnień nawiązujących do obchodzonej w tym 
roku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. informacji uzupełniającej do wniosku Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie 
zwiększenia planu finansowego jednostki (druk nr 9/156). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu wydatków na 2018 r. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie o kwotę 4 129,92 zł (z rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu), w związku z zawartą umową o współfinansowanie 
kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie  
od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do wystąpienia  
do Gminy Chojna o zawarcie porozumienia regulującego zasady 
współfinansowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP  
w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego  
w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie 
pn. „Wycinka i podcinka drzew wraz z nasadzeniami 
kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego 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, Mieszkowice i Moryń” (druk  
nr 10/156). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Wydziału Zarządzania Drogami –  

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Wycinka i podcinka drzew wraz z nasadzeniami 
kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych 
na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: 

• zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa – 
SIAL Spółka Jawna W. Kimber, B. Kimber ze Szczecina  
z oferowaną kwotą 138 700,00 zł brutto, 

• zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój – FWHU 
WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski z Myśliborza z oferowaną 
kwotą 50 490,00 zł brutto, 
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• zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń – FWHU 
WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski z Myśliborza z oferowaną 
kwotą 44 280,00 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.2.2018.MW. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Jan Gładkow. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania wniosku o przyznanie dotacji  
na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  
ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, 
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 
rolniczej (druk nr 10a/156). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie podpisał wniosek o przyznanie dotacji na budowę/ 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (tj. przebudowa 
odcinka drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, etap III),  
ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, 
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 
rolniczej. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma oraz Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 
12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 

w/s zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
na 2018 r. – Wydziału „OR” (druk nr 11/156). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. polegającą  
na zmniejszeniu planu wydatków Wydziału „OR” w dziale 750, 
rozdziale 75020, § 4010 o kwotę 1 275,20 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Wydziału „OŚ” w dziale 750, 
rozdziale 75020, § 4170, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań  
z umowy zlecenia zadań wynikających z Prawa Wodnego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR, 
„OŚ” oraz „FK”. 
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O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach do czasu 
zakończenia XXXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1520 wznowiono obrady. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok (druk nr 12/156). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 536/2018 zmieniający 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-20139 (druk nr 13/156). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-20139. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2018-20139  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 537/2018 zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-20139. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
 
 



 9 

15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- wnioskami komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie o zdjęcie z porządku obrad sesji 
Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 8/XXXVI); 
 
- przekazanym przez Przewodniczącego Rady, do wiadomości Zarządu, pismem Sołtysa 
Sołectwa Binowo z dnia 25 stycznia 2018 r., złożonym w imieniu mieszkańców Binowa 
(Ustronie), dot. złego stanu nawierzchni drogi. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 156/V/2018. 
 
 
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 …………………………….. 
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