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Protokół nr 164/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 29 marca 2018 r. w godz. od 1000 do 1550 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 163/V/2018 z dnia 22 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (druk  
nr 1/164). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
  

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej. 
  

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji 
celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Oddział Powiatowy w Gryfinie (druk nr 2/164). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział 
Powiatowy w Gryfinie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Oddział Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 569/2018 w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie, na kwotę 12 000,00 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu ratownictwa 
wodnego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. 
rozpatrzenia  wniosku firmy „VIA Projekt Łukasz Szawaryński”  
w sprawie zmiany terminu realizacji umowy Nr 23/ZD/17  
na wykonanie projektu przebudowy ulicy Krasińskiego w Gryfinie 
(druk nr 3/164). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy VIA Projekt Łukasz 
Szawaryński” jednogłośnie wyrażając zgodę na zmianę terminu  
do dnia 30 kwietnia 2018 r. na realizację umowy Nr 23/ZD/17 z dnia  
11 lipca 2017 r. na wykonanie projektu przebudowy ulicy Krasińskiego  
w Gryfinie i podpisał Aneks Nr 2 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka” (druk nr 4/164). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy – firmę NURPOL 
Prace Podwodne i Hydrotechniczne Pola-Anna Śmiejkowska-Torebko  
z/s w m. Otoki, gm. Lubanowo – wyłonionego w postępowaniu  
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o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa przepustu  
na rzece Rurzyca w m. Rurka”, z oferowaną kwotą 600 895,82 zł  
i gwarancją na okres 60 miesięcy od bezusterkowego końcowego 
protokołu odbioru robót.  

Przewidywana kwota wydatków na to zadanie w 2018 r. wyniesie 
350 000,00 zł i będzie pokrywana ze środków budżetu powiatu  
w części, której dysponentem jest Naczelnik Wydziału „OŚ”, natomiast 
w budżecie powiatu na 2019 r. zostaną zaplanowane środki  
w wysokości 250 895,82 zł, których dysponentem będzie Naczelnik 
Wydziału „ZD”. 

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

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

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Przebudowa 
boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie” (druk nr 5/164). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu  
pn. „Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie”, w związku z ogłoszonym 
naborem wniosków o dofinansowanie zadań związanych z poprawą 
stanu technicznego miejscowej infrastruktury sportowej  
w jednostkach edukacyjnych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej – edycja 2018”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Remont 
Baszty Świeckiej w Chojnie” (druk nr 6/164). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zdjął z porządku obrad 
wniosek dot. zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Remont Baszty 
Świeckiej w Chojnie” przedłożonego w związku z ogłoszonym naborem 
wniosków o dofinansowanie zadań związanych z poprawą stanu 
technicznego zabytków w ramach Programu Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 2018 – Ochrona zabytków, z uwagi na to,  
iż ze względów formalnych podmiotem uprawnionym do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach ww. programu nie może być Skarb 
Państwa, natomiast Powiat Gryfiński, jako beneficjent, musiałby 
wykazać tytuł prawny do posiadanego zabytku, którego nie posiada. 

Jednogłośnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do wystąpienia  
z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
o przyznanie środków na ww. zadanie z rezerwy budżetu państwa,  
w związku z niemożnością ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
ogłoszonego programu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 7/164). 

 
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie”, ponieważ do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna 
oferta. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie w ramach 
promocji Powiatu Gryfińskiego działań Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej Gryfińskie Ligi Amatorskie (druk nr 8/164). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Kinga Koeller. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 800,00 zł działań Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Gryfińskie Ligi Amatorskie, tj. zakup nagród dla uczestników 
rozgrywek XXIV edycji Gryfińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki 
Oldbojów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie w ramach 
promocji Powiatu Gryfińskiego działań Stowarzyszenia Sportowego 
„Fani Formy” (druk nr 9/164). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 500,00 zł działań Stowarzyszenia Sportowego „Fani Formy”,  
tj. zakup nagród dla uczestników I Wielkanocnego Biegu Zająca,  
który odbędzie się w dniu 2 kwietnia w Trzcińsku-Zdroju. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie w ramach 
promocji Powiatu Gryfińskiego działań Parafii Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Baniach oraz Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Chrystusa Króla w Lubanowie (druk nr 10/164). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 800,00 zł działań Parafii Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Baniach oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa 
Króla w Lubanowie, tj. zakup nagród dla uczestników III Festiwalu 
Papieskiego im. Jana Pawła II Totus Tuus, który odbędzie się w dniu 
18 maja w Baniach. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie w ramach 
promocji Powiatu Gryfińskiego działań Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Baniach (druk nr 11/164). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 300,00 zł działań Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
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Gimnazjalnymi w Baniach, tj. zakup nagród dla uczestników VII 
Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „Leśna Przygoda”, 
który odbędzie się w dniu 7 czerwca w Baniach. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Kinga Koeller. 

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

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie (druk nr 12/164). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 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 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 570/2018 w sprawie  
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, w wyniku którego nie został 
wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK. 
 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie w/s wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu 
zapłaty za wyżywienie (druk nr 13/164). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie w całości 
zadłużenia (należność główna: 232,00 zł, odsetki naliczone na dzień  
22 lutego 2018 r.: 69,41 zł) z tytułu zapłaty za wyżywienie ucznia  
w okresie kwietnia-czerwca 2014 r., z uwagi na brak możliwości 
wyegzekwowania należności oraz z uwagi na to, że przewidywane 
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dalszym dochodzeniem 
należności byłyby równe lub wyższe.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
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14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 14/164). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków  
na energię w rozdziale 80115-Technika. 

Jednocześnie Zarząd uchylił decyzję podjętą na 163. posiedzeniu 
dot. wniosku dyrektora jednostki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
zmiany w planie finansowym wydatków na kwotę 60 000,00 zł. 

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

 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 15/164). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wydał pozytywną opinię  
na zwiększenie planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 30 000,00 zł oraz rozdziale 
80115-Technika o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznie o te kwoty planu 
wydatków na zakup energii w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne. 

 Jednocześnie Zarząd uchylił decyzję podjętą na 163. posiedzeniu 
dot. wniosku dyrektora jednostki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
zmiany w planie finansowym wydatków na kwotę 110 000,00 zł. 

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

16. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie  w/s zmiany w planie wydatków jednostki na 2018 r. 
(druk nr 16/164). 

 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 
wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej na kwotę 1 671,95  zł z przeznaczeniem na wypłatę 
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nagrody uznaniowej ze środków uzyskanych z tytułu zmniejszenia 
uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu 
lekarskim. 

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

17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 r. 
(druk nr 17/164). 

 
Zarząd zapoznał się oraz omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok?  
 
Za – 5 osób,  
Przeciw – 0 osób,  
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2017 rok, które zgodnie z obowiązkiem ustawowym 
zostanie przedstawione Radnym Powiatu Gryfińskiego oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 
 

18. 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 18/164). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały 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 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 571/2018 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”. 
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O godz. 13:00 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 
do czasu zakończenia XXXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
O godz.15.40 wznowiono obrady. 
 

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok (druk nr 19/164). 
 
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 zmieniającej 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 572/2018 zmieniającą 
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z decyzją Nr 128/2018 z dnia 22 marca 2018 r., wydaną  
z up. Starosty przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę  
na wzmocnienie wieży stacji bazowej 74213 Czepino położonej na terenie działki  
nr 335/1 w obrębie ewidencyjnym Daleszewo. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 164/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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