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Protokół nr 190/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 11 października 2018 r. w godz. od 900 do 1115 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 189/V/2018 z dnia 4 października 2018 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych 
składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie (druk nr 1/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników 
majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie, wymienionych w protokole nr 1/2018 z dnia 4.10.2018 r.  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego w sposób 
proponowany przez komisję oraz ustalił ceny telefonów komórkowych 
na poziomie proponowanym przez komisję. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

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

koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Sprytne ręce są 
sprawniejsze” (druk nr 2/190). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 
projektu pn. Zajęcia techniczne: „Sprytne ręce są sprawniejsze”. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Sprytne ręce są 
sprawniejsze” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 685/2018 w sprawie 
zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Zajęcia techniczne: „Sprytne ręce 
są sprawniejsze”, realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie we współpracy z Landkreis Uckermark, 
Lebensschule Uckermark Schule mit dem sonderpadagogischen 
Forderschwerpunkt „geistige Entwicklung” Im Odertal w Schwedt. 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że wkład własny projektu   
w wysokości 260,00 zł zostanie pokryty ze środków budżetu jednostki 
oraz zobowiązał Wydział „OR” przy udziale Wydziału „EK” do zmiany 
załącznika do procedury przygotowania i realizacji projektów 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 51/2015 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 16.04.2015 r., polegającą na jego rozszerzeniu  
o wskazywanie źródeł finansowania wkładu własnego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „OR”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s podpisania Aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania 
publicznego (druk nr 3/190). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy  
nr 2/EK/18 z dnia 26.04.2018 r. o wsparcie realizacji zadnia publicznego 
pn. „Rowerem dla stulecia Niepodległej”, Zarząd jednogłośnie  
nie wyraził zgody na dokonanie zmiany w kalkulacji przewidywanych 
kosztów na rok 2018 poz. 1 - nagrody rzeczowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 
Powiatu” (druk nr 4/190). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania kapituły 

konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 



 3 

Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 686/2018 w sprawie 
powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego  
za promocję Powiatu”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 
2018 r. - Wydziału „EK” (druk nr 5/190). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 
wydatków Starostwa Powiatowego na 2018 r. w kwocie 40 082,00 zł 
w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
działalność przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków: 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o kwotę 12 693,00 zł, 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę  
12 733,00 zł, 
- Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o kwotę 4 718,00 zł, 
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę  
5 627,00 zł, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 4 311,00 zł, 
w związku z przyznanymi nagrodami Starosty dla dyrektorów 
i nauczycieli jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i „FK”. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

– Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie za okres od stycznia do października 2018 r. (druk  
nr 6/190). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie  
za okres od stycznia do października 2018 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za okres  
od stycznia do października 2018 r.  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie  
za okres od stycznia do października 2018 r. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2018 r. (druk nr 7/190). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego 
planu kontroli za 2018 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli 
za 2018 r.  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego 
planu kontroli za 2018 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 
2018-2021” (druk nr 8/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Agata Bazydło. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2018-2021”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 
2018-2021” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 687/2018 w sprawie 
zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Chojna na lata 2018-2021”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s: 
- przedłożenia zestawienia wniosków złożonych o udzielenie dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, 
spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia 
rzeczowego przychodów i wydatków na 2019 r., 
- zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowej 
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w 2019 r. (druk nr 9/190). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycję zadań oraz 
wysokość dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa – Karina Osińska oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Agata Bazydło. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2018r. (druk nr 16/190). 

 
 Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2018 r. o kwotę 40 000,00 zł  
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – 
Internaty i bursy szkolne przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
planu wydatków budżetowych jednostki w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale  80130 – Szkoły zawodowe.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 17/190). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków 
budżetowych jednostki na 2018 r. o kwotę 46 000,00 zł w dziale 801- 
Oświata i wychowanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę 
planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na rok 2018 r. (druk nr 18/190). 
 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie 
planu wydatków budżetowych jednostki na 2018 r.  w kwocie 4 033,31 zł 
w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134-Szkoły zawodowe 
specjalne przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania 
z zakresu oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
jubileuszowej dla nauczyciela. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 r. - 
Wydziału „OR” (druk nr 19/190). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego na 2018 r. w kwocie 45 072,09 zł w dziale 750-
Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, 
poprzez zmniejszenie planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków   
na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i „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 r. (druk  
nr 20/190). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 688/2018 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. 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. „pn. Dostawa i montaż 
systemu konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie” (druk nr 10/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

 Po zapoznaniu się z wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż systemu 
konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie postanowił rozpatrzyć wniosek  
na kolejnym posiedzeniu oraz zobowiązał Wydział „RI” przy 
współpracy z Referatem „I” o wprowadzenie do SWIZ zmian  
w zakresie zmiany kryteriów oceny ofert oraz dokonanie oceny cyklu 
życia produktu. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i Referatowi „I”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.2720.16.2018.SD. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s podpisania Aneksu nr 3 do umowy  
nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o zlecenie 
realizacji zadania publicznego (druk nr 11/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz opinią prawną, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 3/2018 do umowy  
nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017 r. o zlecenie realizacji zadania 
publicznego zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju, w związku  
ze złożoną rezygnacją Pana Łukasza Bernackiego z funkcji 
Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  
w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności 
warsztatu terapii zajęciowej (umowa pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie) (druk nr 12/190). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz opinią prawną, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 1/2018 do umowy  
nr PCPR.4360.0034.2018.MJ z dnia 18.04.2018 r., zawartej pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, w sprawie dofinansowania 
ze środków PFRON działalności warsztatu terapii zajęciowej,  
w związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfińskiego dodatkowych środków  
na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Goszkowie o kwotę 
18 000,00 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy  
w sprawie dofinansowania ze środków PFRON działalności 
warsztatu terapii zajęciowej (umowa pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
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z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie) (druk  
nr 13/190). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz opinią prawną, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 2/2018 do umowy  
nr PCPR.4360.0037.2018.MJ z dnia 18.04.2018 r., zawartej pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, w sprawie 
dofinansowania ze środków PFRON działalności warsztatu terapii 
zajęciowej, w związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfińskiego 
dodatkowych środków na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ  
w Gryfinie o kwotę 21 000,00 zł.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot.:  
a) wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie w sprawie 
dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej; 

b) wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
 Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w sprawie 
dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatu terapii 
zajęciowej (druk nr 14/190). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie: 
a) Aneksu nr 1/2018 do umowy nr PCPR.MJ./0035/2018 z dnia 

18.04.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 
w Goszkowie w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej; 

b) Aneksu nr 1/2018 do umowy nr PCPR.MJ./0036/2018 z dnia 
18.04.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 
w Goszkowie w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności 
warsztatu terapii zajęciowej. 

W związku ze zwiększeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dofinansowania bieżącej działalności WTZ 
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w Gryfinie oraz WTZ w Goszkowie wzrosło tym samym finansowanie 
przez Powiat kosztów działalności ww. warsztatów odpowiednio  
o kwoty: 2 333,00 zł i 2 000,00 zł.  

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

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 
20. 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. „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020  
i 2020/2021 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć 
zadań”: zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo, zadanie Nr II – 
gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa, 
zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie  
Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice” (druk nr 15/190). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

– Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 
2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na terenie powiatu gryfińskiego  
z podziałem na pięć zadań”: zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo, 
zadanie Nr II – gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: Banie  
i Widuchowa, zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, 
zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na 
terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań”: zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo, zadanie 
Nr II – gmina Gryfino, zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV – gminy: Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 689/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na 
terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań”: zadanie  
Nr I – gmina Stare Czarnowo, zadanie Nr II – gmina Gryfino, zadanie 
Nr III – gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV – gminy: Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  pod nr sprawy RI.272.07.2013.SD. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 
- pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, znak: 
PCPR.BS.0602.126.2018 z dnia 4 października 2018 r., dot. przeprowadzonego naboru 
kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora jednostki, 
- pismem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Augustyna z dnia  
4 października 2018 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 190/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

(protokół nr 190/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 11 października 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 - Roman Rataj …………………………….. 
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