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Protokół nr 161/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 8 marca 2018 r. w godz. od 900 do 1040 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 Wicestarosta Jerzy 

Miler. 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 160/V/2018 z dnia 1 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Warsztaty 
wielkanocne” (druk nr 1/161). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. Zajęcia techniczne: „Warsztaty wielkanocne”. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Warsztaty wielkanocne w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 554/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Warsztaty 
wielkanocne”, realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie we współpracy z Lebensschule Uckermark  
w Prenzlau. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Z rowerem za pan brat” 
(druk nr 2/161). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. Zajęcia techniczne: „Z rowerem za pan brat”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Z rowerem za pan brat” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 555/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Z rowerem 
za pan brat”, realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie we współpracy z Lebensschule Uckermark  
w Prenzlau i Schule „Im Oderthal” w Schwedt. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
koncepcji projektu pn. Zajęcia fotograficzne: „Zabytki Chojny  
na pierwszym planie” (druk nr 3/161). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. Zajęcia fotograficzne: „Zabytki Chojny na pierwszym 
planie”. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia fotograficzne: „Zabytki Chojny na pierwszym planie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 556/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia fotograficzne: „Zabytki 
Chojny na pierwszym planie”, realizowanego w ramach Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie we współpracy z Lebensschule Uckermark  
w Prenzlau. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody  
na nauczanie indywidualne uczennicy klasy LO (druk nr 4/161). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 15/2017/2018/Ch 
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy II 
Liceum Ogólnokształcącego w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 
12 marca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.  

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

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia zaproszenia  
do składania ofert na realizację na terenie Powiatu Gryfińskiego 
akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała sobota” (druk  
nr 5/161). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie zatwierdzając treść zaproszenia do składania ofert na 
realizację na terenie Powiatu Gryfińskiego akcji profilaktyczno – 
medycznej pod nazwą „Biała sobota”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. 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. Pełnienie funkcji 
inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. Rozbudowa Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”” (druk nr 6/161). 

 
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 tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu dla zamówienia pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zamówienia 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 557/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu dla zamówienia 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 ZD.2720.04.2018.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

7. 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. „Bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 
2018/2019 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 7/161). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfińskiego, w sezonie 2018/2019 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”. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie 2018/2019  
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 558/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2018/2019  
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”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.9.2018.MW. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. rozpatrzenia wniosku Pracowni Projektowej Maciej Kasprzyk 
z/s w Gryfinie w sprawie zmiany terminu realizacji zadania  
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  
ul. 1 Maja w Gryfinie” (druk nr 8/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

pozytywnie rozpatrzył wniosek Pracowni Projektowej Maciej 
Kasprzyk z/s w Gryfinie jednogłośnie wyrażając zgodę na zmianę 
terminu do dnia 31 maja 2018 r. realizacji zadania pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 1 Maja w Gryfinie”  
i podpisał Aneks Nr 1 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
– Arkadiusz Durma. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2018-2020” (druk nr 9/161). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju 
pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

 
10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. przyjęcia sprawozdań rocznych z działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie (druk  
nr 10/161). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła konsultant ds. osób niepełnosprawnych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Monika Jakimczyk. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami za 2017 rok  
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie  
i w Gryfinie i zaopiniował je pozytywnie.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła konsultant ds. osób niepełnosprawnych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Monika Jakimczyk. 
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11. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym 
jednostki na 2018 r. (druk nr 11/161). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie zmniejsza się 
wynagrodzenia osobowe pracowników i odpisy na fundusz socjalny  
o kwotę 6 644,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. 

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

12. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia w planie finansowym 
jednostki na 2018 r. (druk nr 12/161). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, gdzie zwiększa się 
plan wydatków w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85510-Działalność 
placówek opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 8 848,20 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej budżetu powiatu na 
zadanie z zakresu rodziny.  

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

13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 13/161). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zwiększa się plan 
wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 16 659,18 zł   
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej budżetu powiatu na 
zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. 

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

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 
planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - 
Wydziału „ZD” (druk nr 14/161). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmniejszenia  
w  planie wydatków  Starostwa Powiatowego w dziale 600-Transport  
i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę   
50 000,00 zł dla  inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa  
i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym 
także ujęte są dokumentacje techniczne)” przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków dla inwestycji „Przebudowa drogi 
powiatowej w Golicach” z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych 
kosztów inwestycji w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego. 

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

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk nr 
15/161). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian w planie 
wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie między rozdziałami 
80120- Licea ogólnokształcące i 80195- Pozostała działalność  
w wysokości 4 129,92 zł dotyczących pokrycia kosztów wynagrodzeń  
i pochodnych Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

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

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 16/161). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się plan wydatków  
w rozdziale 80130-Oświata i wychowanie o kwotę 20 358,03 zł  
z przeznaczenie na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy 
emerytalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy 
celowej budżetu powiatu na zadanie z zakresu oświaty i wychowania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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17. 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 
17/161). 

 
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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 559/2018 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”. 
 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
w Golicach” (druk nr 18/161). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
wykonawcy tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Myśliborzu 
na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
w Golicach” za kwotę 1 123 380,14 złotych brutto. Inwestycja znajduje 
na 2 miejscu listy rezerwowej wniosków złożonych do dofinansowania 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Członek Zarządu Tomasz Siergiej złożył wniosek dot. remontu 
drogi pomiędzy mostem granicznym w Osinowie Dolnym,  
a skrzyżowaniem w kierunku Neuenhagen. Czy i w jakim czasie 
planuje się remont ww. drogi oraz czy będzie odbywał się przy 
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całkowitym zamknięciu drogi, czy zostanie puszczony ruch wahadłowy 
- nadzór nad realizacją wniosku powierza się Wydziałowi „ZK”. 
  
Zarząd zapoznał się z: 
1. Decyzją, znak: AB.6740.4.22.2018.AS, wydaną z up. Starosty przez Naczelnika 

Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o pozwoleniu na wzmocnienie wieży stacji bazowej 74213 Czepino 
(1/161).   

2. Pismem PCPR w Gryfinie, znak: PCPR.BS.0602/20/2018, z dnia 28.02.2018 r. 
zawierającym zestawienie projektów złożonych w ramach programu 
„Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” (2/161).   

3. Pismem Skarbnika Powiatu dot. przesłania dokumentów do RIO w Szczecinie 
(3/161). 

4. Uchwałą Nr VI.46.S.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części 
uchwały Nr XXXVI/246/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (4/161).   

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 161/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

protokół nr 161/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 8 marca 2018 r. 

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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