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Protokół nr 194/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 15 listopada 2018 r. w godz. od 1000 do 1250 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. Przyjęcie protokołu  
Nr 193/V/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. zostało przełożone na kolejne 
posiedzenie 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/194). 
 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie, w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
  
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/194). 
 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

Starosty Gryfińskiego (druk nr 3/194). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Starosty Gryfińskiego. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru 

Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu  
w Gryfinie (druk nr 4/194). 

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania ruchomego 
składnika majątku użytkowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie (druk nr 5/194). 

 
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 sposób zagospodarowania ruchomego 
składnika majątku użytkowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie, w sposób zaproponowany we wniosku. 

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. dofinansowania zakupu nagród dla uczestników V edycji 
Konkursu Profilaktycznego (druk nr 6/194). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  

po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dofinansowanie w kwocie 800,00 zł zakupu nagród dla uczestników V 
edycji Konkursu Profilaktycznego, skierowanego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gryfińskiego.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

wraz z opinią Naczelnika Wydziału „EK” dot. zwolnienia uczennicy 
z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie oraz 
sfinansowania uczniowi obiadów w internacie do końca roku 
szkolnego 2018/2019 (druk nr 7/194). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie oraz opinią Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził wolę dodatkowej pomocy  
w postaci zwolnienia uczennicy z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie 
w internacie oraz sfinansowanie uczniowi obiadów w internacie do 
końca roku szkolnego 2018/2019. Powyższe powinno zostać 
zrealizowane przez Wydział „EK” i Dyrektora jednostki zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. O sposobie realizacji 
przedmiotowego wniosku należy powiadomić Zarząd.  

Nadzór - Dyrektor szkoły i Wydział „EK”. 
 
8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na organizację dodatkowych zajęć 
dla dwóch uczniów (druk nr 8/194). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na organizację dodatkowych zajęć z języka polskiego dla dwóch 
uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w ramach planu 
finansowego szkoły. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  
i Wydziałowi „EK”. 
 

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

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o ustalenie 
wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość 
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przeznaczoną na poszerzenie drogi publicznej powiatowej (druk  
nr 9/194). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
ustalił wysokość odszkodowania stanowiącą 60% wartości, za przejętą  
z mocy prawa nieruchomość położoną w Wirowie przeznaczoną  
na poszerzenie drogi publicznej powiatowej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o ustalenie 
wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 10/194). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
ustalił wysokość wynagrodzenia stanowiącą 160% wartości, za 
ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej  
w Wirowie stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na „Wykonanie oznakowania dla 
osób z dysfunkcją wzroku w Powiatowym Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie” (druk nr 11/194). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór wykonawcy na zadanie pn. „Wykonanie oznakowania dla osób  
z dysfunkcją wzroku w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej 
w Gryfinie” wybierając ofertę firmy S2 Projekt Sp. z o.o. z/s w Zgierzu 
za kwotę 19 126,80 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2721.16.2018.MW 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż systemu 
konferencyjnego na sali audiowizualnej w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie” (druk nr 12/194). 

 
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 i montaż systemu konferencyjnego na sali 
audiowizualnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie”, Zarząd 
jednogłośnie unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
uPzp tj. „Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 

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.2720.17.2018.SD 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. wyboru oferty Bemo Motors Szczecin Pomorska 
oferującego samochód wieloosobowy wraz z adaptacją do przewozu 
osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie (druk nr 13/194). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór wykonawcy Bemo Motors Szczecin Pomorska na zakup 
samochodu wieloosobowego marki Ford Transit Custom wraz  
z adaptacją do przewozu osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie za kwotę 
138 871,20 zł brutto (oferta z dnia 14.11.2018 r. obejmuje ubezpieczenia 
OC i AC na okres 12 m-cy). 

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

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie – Ewa Urbańska. 
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia robót dodatkowych w inwestycji  
pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów 
obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie – Etap I” 
(druk nr 14/194). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania 
robót dodatkowych w inwestycji pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części 
odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz 
Basztową w Chojnie – Etap I”, tj. wykonania fugowania muru 
ceglanego na powierzchni 275,75 m2, za kwotę 13 251,47 zł brutto. 
Zarząd upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do podpisania 
przedmiotowego zlecenia, po podjęciu uchwały odpowiednio 
zmieniającej plan finansowy Wydziału „RI”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania audytu 
energetycznego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie w celu 
przygotowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 15/194). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie 
Audytor Energetyczny Edward Kopala z/s w Szczecinie wykonania 
audytu energetycznego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
w celu przygotowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie” za kwotę 6 027,00 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. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy  
na sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z studium 
wykonalności dla Projektu planowanego do realizacji ze środków 
Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 2.6 
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej  
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 
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Szpitala Powiatowego w Gryfinie” z firmą Europejskie Centrum 
Doradcze zgodnie z ofertą z dn. 14.11.2018 r. (druk nr 16/194). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy  
z  firmą Europejskie Centrum Doradcze Dariusz Klityński o/Szczecin 
na sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z studium wykonalności 
dla Projektu planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej  
w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna 
obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na zadanie  pn. 
„Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie”  
z firmą Europejskie Centrum Doradcze zgodnie z ofertą z dnia 
14.11.2018r., za kwotę 30 750,00 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. 

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

 
17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 
2018 r. (druk nr 17/194). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie dokonuje się zmian w dziale 
852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. 
Zwiększa się o kwotę 92 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia 
osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne przy jednoczesnym 
zmniejszeniu w kwocie 52 000,00 zł Składek na Fundusz Pracy, zakup 
usług pozostałych oraz zmniejszeniu w kwocie 40 000,00 zł rezerwy 
celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej. 

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

 
18. Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok (druk 

nr 18/194). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok. 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok, ustalając: 
- dochody w wysokości 93 106 330,61 zł, 
- wydatki w wysokości 100 106 330,61 zł. 
Planowany w roku 2019 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, 

ustalony jako różnica planowanych do wykonania dochodów 
budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, 
został oszacowany na poziomie 7 000 000,00 zł. Pokryty zostanie 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie  
5 000 000,00 zł oraz wolnych środków,  jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł. Projekt uchwały zostanie przesłany 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 194/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
- brak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 194/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 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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