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Protokół nr 159/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 22 lutego 2018 r. w godz. od 1140 do 1340 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 158/V/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. dokumentacji projektowej na rozbudowę Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/159). 

 
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 Aneksu 
Nr 1 do porozumienia zawartego z Domem Lekarskim S.A.  
z/s w Szczecinie oraz Spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.  
na przekazanie 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”. 
 

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

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

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
oraz naboru na członków komisji konkursowych (druk nr 2/159). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego oraz naboru na członków 
komisji konkursowych, do którego wprowadzono poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowych wraz z poprawkami? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 546/2017 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz 
naboru na członków komisji konkursowych 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 3/159). 

 
Zarząd ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 547/2017 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania eliminacji powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (druk nr 4/159). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
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eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem 
na zakup pucharów i nagród rzeczowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. – Wydziału „EK” (druk  
nr 5/159). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie dokonuje się zmian  
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 750-
Administracja publiczna, rozdział 75075-Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego o kwotę 94,00 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia bezosobowe. 

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.   

 
6. Wniosek złożony w zastępstwie p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. „Powiat Gryfiński przemocy mówi NIE” (druk  
nr 6/159). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska oraz Konsultant w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Teresa Gólcz. 
 

Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję 
projektu pn. „Powiat Gryfiński przemocy mówi NIE”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  
 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska oraz Konsultant w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Teresa Gólcz. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa 
przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” (druk nr 7/159). 

 
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 przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”. 

 
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 przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 548/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa przepustu na 
rzece Rurzyca w m. Rurka”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.7.2018.MW. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

 – Arkadiusz Durma. 
 

8. 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 8/159). 

 
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, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 549/2018 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”. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 9/159). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie zmieniającej uchwałę 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 550/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2018 r,  
dot. wniosku o dofinansowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego (1/159). 
- pozytywną opinią Komisji Budżetu i Gospodarki w sprawie umorzenia w całości 
zadłużenia wraz z odsetkami za czas opóźnienia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 
znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, będącego w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Kwota główna należności 
wynosi 44 232,74 zł plus odsetki za czas opóźnienia w zapłacie (2/159). 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 159/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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(protokół nr 159/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 22 lutego 2018 r.) 
 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 
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