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Protokół nr 180/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 26 lipca 2018 r. w godz. od 1000 do 1310 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 wprowadzono:  
- Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 1a/180).   
- Wniosek Naczelnika Zarzadzania Drogami w/s zakupu znaków drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb oznakowania dróg 
powiatowych (druk nr 1b/180).  
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - Wydziału „ZD” 
(druk nr 8a/180).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 179/V/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s unieważnienia postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: „Termomodernizacja obiektu Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”” (druk nr 1/180).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zarząd jednogłośnie  unieważnił postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektu Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj””, ponieważ w terminie wyznaczonym do 
składania ofert, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
(…).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
2. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Przebudowa 
nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” (druk nr 1a/180).   

 
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. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 
zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o.  
Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 1 173 021,98 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod  
nr sprawy ZD.272.20.2018.MW 
 
3. Wniosek Naczelnika Zarzadzania Drogami w/s zakupu znaków 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 
potrzeb oznakowania dróg powiatowych (druk nr 1b/180).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Drogowe Centrum 
Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z Ługowa dostawy znaków 
drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb 
oznakowania dróg powiatowych za kwotę 49 487,50 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odwołania 

Skarbnika Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/180). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 
Agnieszka Turek.   
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika 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 odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego 
(druk nr 3/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba. 
 
 Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Gryfińskiego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

dot. informacji o wstępnych wynikach egzaminu maturalnego  
w 2018 r. (druk nr 4/180). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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 Zarząd zapoznał się z informacją przygotowana przez Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wstępnych wynikach 
egzaminu maturalnego w 2018 r. Jednocześnie, po analizie 
przedstawionego materiału, Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do 
określenia wniosków, które powinni realizować dyrektorzy szkół  
w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 odnośnie zdawalności egzaminu 
maturalnego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

dotacji celowej z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizowane 
w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych 
na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze 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 udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na 
realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (na zadanie pn. „Mirowo, 
kościół p.w. św. Wojciecha XIII/XIV w. – remont drewnianej wieży, 
wymiana tynków, remont elewacji). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego 
na lata 2018 -2021 (druk nr 6/180). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018 -2021. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 
2018 -2021 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 opieki nad 
zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018 -2021. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia rezygnacji radnego Tomasza Siergieja z funkcji Członka 
Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 7/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Tomasza Siergieja z funkcji 
Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu 
w Gryfinie 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 rezygnacji radnego Tomasza Siergieja  
z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „BRZ”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - 
Wydziału „ZD” (druk nr 8/180). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w budżecie powiatu 
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o kwotę 16 880,00 zł w dziale 600 Transport i łączność poprzez 
zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów 
szkolnych” (przebudowa i modernizacja dróg stanowiących trasy 
dojazdowych do szkół, w tym dokumentacja techniczna) o kwotę 
5 000,00 zł oraz dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
o kwotę 11 880,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji 
celowej na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tras 
rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego - Trasa Zielonego 
Pogranicza odc. Gryfino- Trzcińsko-Zdrój”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - 
Wydziału „ZD” (druk nr 8a/180).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków 
w kwocie 253 666,00 zł w dziale 600- Transport i łączność, poprzez 
zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne  
pn. „Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, 
modernizacja nawierzchni)” o kwotę 119 897,00 zł oraz „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych 
(przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do 
szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)” o kwotę 
133 769,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 
bieżących o kwotę 93 666,00 zł, wydatków majątkowych, na zadanie 
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - 
Trzcińsko-Zdrój – Warnice” o kwotę 20 000,00 zł oraz rozwiązuje się 
rezerwę inwestycyjną na kwotę 140 000,00 zł.  

Jednocześnie pozytywnie opiniuje się zwiększenie się w dziale 600- 
Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe 
planowane wydatki bieżące o 100 000,00 zł i wydatki majątkowe na 
zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach 
przejazdów szkolnych” (przebudowa i modernizacja dróg stanowiących 
trasy dojazdowych do szkół, w tym dokumentacja techniczna)  
o 339 387,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „ZD”. 
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12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 rok (druk nr 9/180). 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 
Zarząd pozytywnie  zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, gdzie w dziale 854-Edukacyjna 
opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów budżetowych  
o kwotę 16 267,30 zł w związku z zakończeniem prac budowlanych 
dotyczących zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 
Zawodowej” i końcowym rozliczeniem zużytych przez wykonawcę 
mediów, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących  
o tę kwotę w dziale 801- Oświata i wychowanie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 rok (druk nr 10/180). 

 
Zarząd pozytywnie  zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, gdzie zwiększa się w dziale 853 - 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-
Pozostała działalność planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 
4 905,70 zł, w związku z rozliczeniem kosztów pośrednich związanych 
z realizacją projektu „Kreatywni na co dzień”, prowadzonego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
14. 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 11/180). 

 
W tym momencie na posiedzenie powrócił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 
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. 
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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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 634/2018 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”. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 12/180). 

 
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 – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 635/2017 zmieniającą 
uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 13/180). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego 

uchwałę w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018 – 2039 (druk nr 14/180). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039, 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 uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-
2039.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem Senatora RP dot. wsparcia działań na rzecz budowy drogi S10; 
- potwierdzeniami sald kontrahentów, którym wypłacono z opóźnieniem 

wynagrodzenie i z których wynika, że nie naliczono odsetek za zwłokę dla Powiatu 
Gryfińskiego. 
  
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 180/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 

 
(protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2018 r.) 
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