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Protokół nr 158/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

W dniu 15 lutego 2018 r. w godz. od 930 do 1330 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 157/V/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński i Geodeta Powiatowy – Grzegorz 
Downar. 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków - obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina 
Moryń” z podziałem na dwie części (druk nr 1/158). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawcy na zadanie pn. „Modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków - obręb Stare Objezierze, obręb 
Mirowo, gmina Moryń” z podziałem na dwie części: 

- na I część zamówienia wybierając ofertę firmy 
GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz z siedzibą  
w Stargardzie za kwotę 70 000,00 zł brutto, 

- na II część zamówienia wybierając ofertę firmy 
GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz z siedzibą  
w Stargardzie za kwotę 80 000,00 zł brutto, 
i wyraził zgodę na podpisanie umów w tym zakresie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „GP”. 
 
Posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s: 
- akceptacji protokołu konieczności nr 6 wykonania robót 
dodatkowych i zaniechanych podczas inwestycji pn. „Przebudowa  
i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91  
w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”, 
- zlecenia wykonania robót dodatkowych w drodze aneksu 
zwiększającego wartość zamówienia (druk nr 2/158). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zaakceptował protokół 
konieczności nr 6 wykonania robót dodatkowych i zaniechanych 
podczas inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 
Zawodowej” i wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy  
nr 11/RI/17 z dnia 6 lipca 2017 r. z firmą FBR „BRUKPOL-2” Andrzej 
Szyłow z Żabnicy na wykonanie robót dodatkowych za kwotę 
71 414,84 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
– Andrzej Krzemiński. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 3/158). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawcy na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”  wybierając ofertę 
firmy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie za kwotę 
497 823,41 zł brutto wraz z 60 miesięcznym okresem  gwarancji  
od bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod numerem 
sprawy ZD.272.3.2018.MW. 
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4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 
propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Krajnik 
Dolny - Zatoń Dolna (druk nr 4/158). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Krajnik Dolny 
- Zatoń Dolna. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Krajnik 
Dolny - Zatoń Dolna, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 543/2018 w sprawie 
zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 
Krajnik Dolny - Zatoń Dolna.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
  
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 
5. Uzupełniony wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie dot. umorzenia zadłużenia z tytułu najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie 
znajdującego się w trwałym zarządzie szkoły (druk nr 5/158). 
 
Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i opinią prawną, Zarząd 
podtrzymał swoje stanowisko z dnia 30 listopada 2017 r. (protokół  
nr 148/V/2017, druk nr 9/148), dot. wyrażenia zgody na umorzenie  
w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, znajdującego się w trwałym zarządzie 
szkoły, w wysokości należność główna 44 232,74 zł plus odsetki za czas 
opóźnienia w zapłacie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji 
Budżetu i Gospodarki w tym zakresie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 

 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2018 r. (druk nr 6/158). 
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Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków jednostki na 2018 r. w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziały 80102-Szkoły podstawowe specjalne i 80111-Gimnazja 
specjalne, o kwotę 33 160,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród 
jubileuszowych i odprawy emerytalnej, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tą kwotę rezerwy celowej na zadanie z zakresu oświaty 
i wychowania. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  
na 2018 r. (druk nr 7/158). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków jednostki na 2018 r. w obrębie działu 801-Oświata  
i wychowanie na kwotę 18 964,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 

 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 8/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planowanych wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły 
zawodowe o kwotę 186 101,02 zł , przy jednoczesnym zmniejszeniu  
o tą kwotę dodatkowych wynagrodzeń, zaplanowanych w rozdziałach 
80115-Technika i 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 9/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
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wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 
80115-Technika i 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia w paragrafach 
wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup energii o kwotę 92 000,00 zł, 
przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tę kwotę w dziale 801-
Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki 
na 2018 r. (druk nr 10/158). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
na dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków jednostki  
na 2018 r. w obrębie działu 801-Oświata i wychowanie na kwotę  
806,17 zł w związku ze zwrotem przez nauczyciela środków  
za zakupiony bilet lotniczy i hotel, przy realizacji projektu  
pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 

 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 11/158). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków jednostki na 2018 r. w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdział 80195-Pozostała działalność o kwotę 6 567,50 zł  
z przeznaczeniem na wkład własny na realizację porozumienia  
z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie pilotażowego 
programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy 
mundurowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 12/158). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu wydatków na 2018 r. w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę  
394,81 zł z tytułu zwrotu dotacji, zwiększenia dokonuje się w związku  
z nieuznaniem przez MEN części wydatków realizowanego projektu, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu  
o tą kwotę.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 13/158). 
 
Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne o kwotę 11 282,31 zł z przeznaczeniem na wypłaty 
nagród jubileuszowych dla nauczycieli, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tą kwotę rezerwy celowej na zadanie z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok 
(druk nr 14/158). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 544/2018 w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  



 7 

15. 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 15/158). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 545/2018 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”.  
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 
- informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. pism Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Sp. z o.o. znak: 03/2018/SZG/GB i znak: 02/2018/SZG/GB 
(1/158); 
- z e-mailem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczego (2/158); 
- informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  
dot. regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w ZSP  
w Chojnie i nie wniósł uwag (3/158); 
- pismem Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.,  
znak: 07/2018/SZG/GB dot. zaleceń pokontrolnych zawartych w raporcie  
z kontroli wspólnika KA.1711.1.2017 (4/158); 
- pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
znak: DPS.DK.070.1.2018 dot. realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych 
w protokole kontrolnym KA.1711.7.2017.ES  (5/158); 
- pismem Kierownika Referatu Planowania, Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Cedyni, znak: PIOS.6733.2.2018.SL  
dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (6/158); 
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- pismem Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, znak: 
BMP.6733.3.2018.HB dot. uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (7/158); 
- artykułem z Rzeczypospolitej pt. „Podwyżki albo leczenie” (8/158). 
 
Przewodniczący Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach  
do godziny 12.00. 
 
Następnie Zarząd odbył spotkanie z Prezesem Zarządu Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorzem Bogdanowiczem na temat spraw 
bieżących. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 158/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 
 
 
 

 

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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