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Protokół nr 179/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 19 lipca 2018 r. w godz. od 1000 do 1145 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. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 
(porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokoły: Nr 177/V/2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 178/V/2018 z dnia  
12 lipca 2018 r. zostały przyjęte jednogłośnie (4 - za, 0 - wstrzymujących się,  
0 - przeciw). 

 
1. 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. „Dostawa 
wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie z podziałem na części” (druk nr 1/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej  
w organizacji – Ewa Urbańska. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, 
wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa 
wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie  
z podziałem na części”. 

 
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. „Dostawa wyposażenia pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z podziałem na części”.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 632/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia 
pracowni Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie z podziałem na 
części”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.10.2018.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w organizacji – 

Ewa Urbańska. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego 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 2/179). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego 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”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór Wykonawcy tj. firmy PROMEL Robert Jeszke z/s w Biechówku 
z oferowaną ceną 636 720,10 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy RI.2720.06.2018.SD. 
 

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

 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie (druk 
nr 3/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, dot. Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie, 
które odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 r. o godz. 10.00., którego 
przedmiotem obrad będzie m. in. nadanie Spółdzielni Socjalnej   statusu 
przedsiębiorstwa społecznego, Zarząd jednogłośnie wybrał Członka 
Zarządu Henryka Kaczmara jako swojego przedstawiciela 
reprezentującego Powiat Gryfiński w ww. zebraniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania Aneksu nr 1 do umowy  
nr PCPR.MJ.0114.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego (druk nr 4/179). 

 
Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr PCPR.MJ.0114.2017 z dnia  
27 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego – 
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, w którym zwiększa 
się wysokość przyznanej dotacji na prowadzenie Domu, po zmianie jest 
to kwota 3 400 718,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania Aneksu nr 1 do umowy  
nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji 
zadania publicznego (druk nr 5/179). 

 
Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia  
22 grudnia 2017 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego - 
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju, w którym 
zwiększa się wysokość przyznanej dotacji na prowadzenie Domu, po 
zmianie jest to kwota 3 113 817,00 zł. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
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6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie w organizacji w/s założenia systemu alarmowego  
w budynku Zakładu, przy ul. Łużyckiej 91 (druk nr 6/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej  

w organizacji – Ewa Urbańska. 
 

Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie w organizacji, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na założenie systemu alarmowego w Zakładzie za kwotę  
19 980,00 zł brutto. Środki będą pochodziły w części z rezerwy 
inwestycyjnej i w części z rezerwy bieżącej budżetu powiatu na 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji oraz Wydziałowi 
„FK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściły: Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w organizacji 

 – Ewa Urbańska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
 – Bożena Stawiarska. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zatwierdzenia protokołu  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz 
sprzętu medycznego dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 7/179). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
likwidację zużytych składników majątku ruchomego użytkowanych 
przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., wykazanych  
w protokole z dnia 10 lipca 2018 r. z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „GN”  
i „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na 



 5

„Przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie 
– Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km 3+322 do km 4+730” 
(druk nr 8/179).  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę 
przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów, wraz  
z dojazdami, na odcinku od km 3+322 do km 4+730”, Zarząd 
jednogłośnie unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr 
XXXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w 
latach 2017 – 2018 (druk nr 9/179). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady  
Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
zmieniającego uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia 
26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/179).  
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego 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 uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego. 
 
11. 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 11/179). 

 
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 633/2018 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”. 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
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 wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lipca 2017 r.  
dot. przeprowadzonej kontroli w zakresie bieżącego nadzoru i remontów dróg 
powiatowych w 2017 r., 

 informacją Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. programu „Zajęcia klubowe  
w WTZ”, 

 odpowiedzią skierowaną do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Szczecinie  
dot. zajętego stanowiska w sprawie tygodniowego wymiaru godzin pracy 
logopedów. 

 rezygnacją radnego Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu  
w Gryfinie.  
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 179/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 179/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 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 …………………………….. 


