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Protokół nr 157/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 8 lutego 2018 r. w godz. od 945 do 1215 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 nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 156/V/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie 
(3 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Wydziału „ZD” w zakresie nazwy 
zadania inwestycyjnego (druk nr 1/157). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu finansowego wydatków 
Wydziału „ZD”, polegającą na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego, 
które dotyczy drogi nr 1404 Trzcińsko-Zdrój – Białęgi i otrzymało 
brzmienie: „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” 
(nazwa zadania przed zmianą - „Przebudowa drogi w Gogolicach”).  

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

 
2. 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 
odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” (druk nr 2/157). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
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Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”. 

 
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 odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 538/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi 
Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.5.2018.MW. 
 

3. 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 drogi 
powiatowej w Golicach” (druk nr 3/157). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Golicach”. 

 
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 drogi powiatowej w Golicach” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 539/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej w Golicach”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.6.2018.MW. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 
umowy na wykonywanie usług utrzymania czystości oraz 
opróżniania koszy ulicznych w pasach drogowych dróg powiatowych 
na terenie miasta Gryfino (druk nr 4/157). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 6/ZD/18  
z Firmą Usługowo - Handlową „ELWI” z Gryfina na wykonywanie 
usług utrzymania czystości oraz opróżniania koszy ulicznych w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w okresie od 
dnia 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r., do kwoty 14 479,58 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/157). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
w kategorii za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 
2017/2018. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 540/2018 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.  
 Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. poprzez przesunięcie 
środków w wysokości 2 000,00 zł do ZSP w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie (druk nr 6/157). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 541/2018 w sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s ustanowienia planu wydatków na 2018 r. związanych 
z realizacją zadania wiodącego ośrodka koordynacyjnego - 
rehabilitacyjno - opiekuńczego w Powiecie Gryfińskim (druk  
nr 7/157). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska. 
 

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie, Zarząd ustanowił plan wydatków na 2018 r. na realizację 
zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnego - rehabilitacyjno - 
opiekuńczego w Powiecie Gryfińskim.  

Zarząd zobowiązał Dyrektora do przygotowania propozycji zmian, 
do porozumienia zawartego z MEN z dnia 27.11.2017 r., w zakresie 
szczegółowego określenia rodzaju wydatków przyznanej dotacji  
na realizację ww. zadania oraz możliwości zlecenia realizacji części 
zadania podmiotom zewnętrznym, a zmieniony projekt porozumienia 
do przedłożenia MEN celem akceptacji.  

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę dla Dyrektora na zawarcie 
umów z osobami realizującymi zadania ośrodka koordynacyjnego - 
rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie do 30.06.2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „EK” . 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie – Jolanta Majewska. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – Wydziału „RI” (druk  
nr 8/157). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, gdzie zwiększa się 
plan wydatków  Starostwa Powiatowego na płatność II transzy  za 
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Dostosowanie 
istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie 
Gryfińskim do rynku pracy” w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdział 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 2 029,50 zł,  przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. 

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

9. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 9/157). 

 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej w wysokości 98 740,00 zł w celu dostosowania planu 
wydatków w paragrafach płacowych do ustalonego limitu.  

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

10. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 10/157). 

 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie, gdzie zwiększa się o 7 212,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń z tytułu 
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równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy  
i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności. 

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

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą 
płatniczą (druk nr 11/157). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
jednorazowe zwiększenie limitu dziennych wydatków opłacanych 
kartą płatniczą na kwotę 10 000,00 zł w celu zakupu biletów lotniczych, 
w związku z realizacja projektu pt. „Struggle Against Violent 
Extremism” w ramach programu Erasmus+. 

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

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk  
nr 12/157). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 542/2017 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
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- informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, dot. zakończenia działań 
zespołu powołanego do przeprowadzenia postępowania w celu usunięcia odpadów  
z samochodu ciężarowego znajdującego się na parkingu strzeżonym w Gardnie (2/157); 
-  uchwałą Nr XXV.84.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego oraz uchwałą Nr XXV.85.2018 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. 
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (3/157); 
- listą projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, 
oś priorytetowa 9 - Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 - Infrastruktura szkolnictwa 
zawodowego (4/157). 
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 157/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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