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Protokół nr 182/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 9 sierpnia 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 nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 181/V/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
dot. przedłużenia umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner 
Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonywanie obsługi brokerskiej 
w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 1/182). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji – Katarzyna Stalinger. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 
nr 6 do umowy Serwisu Brokerskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. z firmą 
Nord Partner Sp. z o.o., której przedmiotem jest przedłużenie umowy 
na wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie interesów 
ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji – Katarzyna Stalinger. 

 
2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 7/182). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd pozytywnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu wydatków w kwocie 3 500,00 zł, w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 
w związku z wniesieniem wkładu własnego stanowiącego co najmniej 
20% kosztów realizacji zadania wynikającego z rządowego programu 
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rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” przy jednoczesnym zmniejszeniu 
rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
3. Wniosek Geodety Powiatowego dot. rozpatrzenia oferty firmy 

GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. na usługę asysty technicznej  
i konwersacji systemu informatycznego EWID 2007 funkcjonującego 
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie (druk nr 2/182). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru – Wojciech Kowalski. 

 

Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył 
ofertę firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s.c. na usługę asysty 
technicznej i konwersacji systemu informatycznego EWID 2007 
funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  

Jednocześnie, ze względów formalno-prawnych (zadanie nie zostało 
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 r.), Zarząd zobowiązał Wydział „GP” do:  
- przygotowania na kolejne posiedzenie aneksu do dotychczasowej 
umowy przedłużającego termin jej obowiązywania do dnia 30 września 
br.; 
- przedłożenia projektu nowej umowy na usługę asysty technicznej  
i konwersacji systemu informatycznego EWID 2007 wraz z opinią 
Wydziału „RI” w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury 
postępowania przetargowego, w celu podpisania, po zatwierdzeniu 
przez Radę Powiatu ww. zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii  
i Katastru – Wojciech Kowalski. 

 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych  
w protokole z dnia 3 sierpnia 2018 r. Komisji ds. dokonania oceny 
przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy 
orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (druk 
nr 3/182). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Urszula Przetak. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.1.2018.UP  
z dnia 3 sierpnia 2018 r. z posiedzenia komisji powołanej w celu 
dokonania oceny przydatności pojazdu, który stał się własnością 
Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz opinią techniczną nr 46/2018 wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu osobowego marki 
DEAWOO LANOS o nr rejestracyjnym ZST 08476, poprzez jego 
odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu pojazdów. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „KM” do 
przeprowadzania doraźnych kontroli pojazdów w momencie 
przekazywania ich na parking strzeżony i przed ich likwidacją. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Urszula Przetak. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia meblowego i AGD  
do Zakładu Aktywności Zawodowej” (druk nr 4/182). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
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. „Dostawa wyposażenia meblowego i AGD do Zakładu 
Aktywności Zawodowej”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 
zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy PATMAR Wojciech Marciniak  
ze Szczecina z oferowaną kwotą 105 344,58 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.2720.09.2018.SD. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 6/182). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Główna Księgowa Spółki Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Sp. z .o.o. – Magdalena Milczanowska. 

 

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. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  
tj. firmy Komputronik Biznes Sp. z o.o. z Poznania z oferowaną kwotą 
15 117 846,00 zł brutto.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do uzupełnienia 
umowy o harmonogram rzeczowo-finansowy, planowane fakturowanie 
oraz zobowiązanie do wyodrębnienia specyfikacji i zakresu rzeczowego 
możliwych do finansowania środkami zewnętrznymi elementów tj. 
łącznika budynków wraz z widną oraz elementy termomodernizacyjne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
Referat „KA” dokona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą 
kontroli w zakresie przeprowadzonego postępowania przetargowego. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.2720.05.2018.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Główna Księgowa Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z .o.o. – Magdalena Milczanowska. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej  
w Zakładzie Aktywności Zawodowej” (druk nr 5/182). 
 
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. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na: 

- część I i III zamówienia powyższego zadania wybór Wykonawcy  
tj. firmy EMPSZEK Mariusz Pysz-Krasowski z Wiązów; 
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- na część II zamówienia powyższego zadania wybór Wykonawcy  
tj. firmy Centrum Techniki Strzeleckiej Projektowanie, Budowa, 
Wyposażenie Strzelnic TEBBEX 2 Łukasz Bartkowiak z Zielonej Góry, 
na łączną kwotę 314 047, 29 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.2720.08.2018.SD. 
 

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

 
8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. 
(druk nr 8/182). 

 
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd pozytywnie wyraził zgodę na zwiększenie plan 
wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy 
Pomocy Społecznej w kwocie 23 003,33 zł z przeznaczeniem na nagrody 
jubileuszowe i odprawy emerytalne dla trzech pracowników przy 
jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania pomocy 
społecznej. 

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

 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. 
(druk nr 9/182). 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie, Zarząd pozytywnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 12 982,30 zł 
przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania oświaty 
i wychowania, w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 
w kwocie 29 311,37 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej 
na zadania edukacji z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej i nagród 
jubileuszowych dla pracowników . 

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

 
10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2018 r. (druk nr 10/182). 

 



 6

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o dokonanie zmian w planie 
wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę  
20 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu 
komputerowego i terapeutycznego” przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu wydatków bieżących na zakup sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem podstawowym na 6 stanowisk oraz zakupienie 
specjalistycznego oprogramowania do sekretariatu „Program Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna”. 

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

 
11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków 
jednostki na 2018 r. (druk nr 11/182). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zmiany 
harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2018, zgodnie  
z którym zwiększa się transzę środków we wrześniu o 20 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy środków w grudniu o 20 000,00 zł, 
w przypadku podjęcia uchwały zmieniającej budżet przez Zarząd 
Powiatu. 

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

 
12. 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 r (druk  
nr 12/182). 

 
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. 

 
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.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 642/2018 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”. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
nr 527/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2018 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży  
do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których  
są dysponentami na 2018 rok (druk nr 13/182). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 527/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2018 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży  
do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których  
są dysponentami na 2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 527/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2018 r. 
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok i upoważnienia kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych inspekcji i straży do dokonywania 
zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2018 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 643/2018 w sprawie zmiany 
uchwały nr 527/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 
2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok i upoważnienia kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych inspekcji  
i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, 
których są dysponentami na 2018 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- brak; 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 182/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

(protokół nr 182/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 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 …………………………….. 


