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Protokół nr 165/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w godz. od 1000 do 1230 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 164/V/2018 z dnia 29 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka 
Turek. 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru  

na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie (druk nr 1/165). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru na stanowisko 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 573/2018 w sprawie naboru  
na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta 
Płóciennik-Śmiałkowska. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy  
nr 02/RI/17 z dnia 08.03.2017 r. z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych na produkcję i dostawę druków komunikacyjnych 
(druk nr 2/165). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
nr 1 do umowy dostawy nr 02/RI/17 z dnia 08.03.2017 r. z Polską 
Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie  
na produkcję i dostawę druków komunikacyjnych, dostosowując 
zapisy umowy dotyczące personalizacji i dostawy dokumentów 
komunikacyjnych i oznaczeń do wymagań Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w/s ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-
Śmiałkowska. Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” o przedłużenie umowy najmu 
terenu działki zajętego pod park, w związku z przystąpieniem do 
projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych regionu w parku 
przy DPS w Trzcińsku-Zdroju” (druk nr 3/165). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na przedłużenie na okres od 01.01.2023 r.  
do 31.12.2023 r. umowy najmu terenu działki nr 131/4 zajętego pod 
park na rzecz Stowarzyszenia „Dom z Sercem”, w związku  
z przystąpieniem stowarzyszenia do projektu pn. „Promocja walorów 
przyrodniczych regionu w parku przy DPS w Trzcińsku-Zdroju”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s podpisania umowy nr 3/IR/D/2018 pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Wojewodą Zachodniopomorskim  
o finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa  
na zadanie pn. „Budowa rurociągu melioracji wodnych 
szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie 
spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2  
obr. Orzechów, gmina Cedynia” (druk nr 4/165). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na podpisanie umowy nr 3/IR/D/2018 pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Wojewodą Zachodniopomorskim o finansowanie 
środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa 
rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem  
i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów 
stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów, gmina Cedynia”. 
Dotacja na zadanie wynosi 772 276,16 zł brutto, zaplanowanego  
do realizacji w dwóch etapach: I etap w wysokości 573 000,00 zł w 2018 
r., II etap pozostała część środków w 2019 r. Środki na zadanie  
w bieżącym roku zostały zaplanowane w dziale 010-Rolnictwo  
i łowiectwo, rozdział 01095 § 6050. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI” i „OŚ”. 
 
5. 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 postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. 
„Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie” (druk nr 5/165). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia 
strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie”. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
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przetargu nieograniczonego zadania pn. „Dostawa wyposażenia 
strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego zadania pn. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie”, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 574/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Dostawa 
wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej 
w Gryfinie”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
– Andrzej Krzemiński. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
6. 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.: „Utrzymanie ulic 
powiatowych na terenie miasta Gryfino.” (druk nr 6/165). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  
oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino”. 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie 
miasta Gryfino”. 

 
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.: „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino”, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 575/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie ulic powiatowych 
na terenie miasta Gryfino”.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 
7. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków 
jednostki na 2018 r. (druk nr 7/165). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zwiększenia w planie wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc 
społeczna w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy społecznej  
§ 4300-Zakup usług pozostałych w kwocie 8 487,00 zł,  
z przeznaczeniem na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu usług  
z zakresu przygotowania i wdrożenia dokumentacji z zakresu ochrony 
danych osobowych oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. 
Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
Jednocześnie Zarząd zastrzegł, iż środki nie mogą być wykorzystane 
na inny cel, z wykorzystanych środków należy się rozliczyć, a w razie 
niewykorzystania, pozostałe środki należy zwrócić do budżetu powiatu 
do końca roku budżetowego. Zarząd zobowiązał dyrektora  
do rozważenia innego sposobu realizacji w/w obowiązku w oparciu  
o zatrudnionego na umowę zlecenie informatyka. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 8/165). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził pozytywną opinię  
na zwiększenie planu wydatków budżetu w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne, § 4270 
usługi remontowe o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę 
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urządzenia chłodniczego w kuchni Internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Środki pochodzić będą  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Jednocześnie Zarząd zastrzegł,  
iż środki nie mogą być wykorzystane na inny cel, z wykorzystanych 
środków należy się rozliczyć, a w razie niewykorzystania, pozostałe 
środki należy zwrócić do budżetu powiatu do końca roku 
budżetowego. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 

1. Odpowiedzią  Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
na wniosek Członka Zarządu T. Siergieja dot. remontu drogi 
pomiędzy mostem granicznym w Osinowie Dolnym,  
a skrzyżowaniem w kierunku Neuenhagen. 

2. Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
z dnia 27 marca 2018 r. dot. regulacji płac pracowników 
administracji i obsługi Zespołu  

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 165/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 …………………………….. 


