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Protokół nr 198/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 25 września 2014 r. w godz. od 750 do 1010  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 197/IV/2014 z dnia 18 września 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s: 
- podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 4, miasta Chojna (druk 
nr 1/198). 
- przyj ęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1a/198). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

1/198 
Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość ceny sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w obrębie 4, miasta Chojna. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 4, miasta Chojna w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 664/2014 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 4, miasta Chojna  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

1a/198 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 
w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu 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 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 4, miasta Chojna, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s:  
- wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na działce stanowiącej 
własność  Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta 
Gryfino (druk 2/198), 
- przyj ęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta 
Gryfino (druk 2a/198), 
- podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino (druk 2b/198), 
- podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino (druk 
nr 2c/198). 
 
2/198 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  



 3

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
jednogłośnie wyrażając zgodę na wygaszenie trwałego zarządu ZSP  
Nr 2 w Gryfinie na nieruchomości oznaczonej nr działki 66, położonej 
w obrębie 5 miasta Gryfino. 

 
2a/198 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 
miasta Gryfino.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
2b/198 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 665/2014 w sprawie 
wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
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2c/198 
Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta 
Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 666/2014 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia 

Powiatu Gryfińskiego do „Zachodniopomorskiego Klastra 
Medycznego iSYNERGIA” i objęcia patronatem przedmiotowej 
inicjatywy przez Starostę Gryfi ńskiego oraz wyrażenie zgody na 
podpisanie umowy Konsorcjum – członkostwa wraz z deklaracj ą 
przystąpienia do umowy Konsorcjum (druk nr 3/198). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfi ńskiego do „Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego 
iSYNERGIA”i obj ęcia patronatem przedmiotowej inicjatywy przez 
Starostę Gryfi ńskiego. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do „Zachodniopomorskiego Klastra 
Medycznego iSYNERGIA” i objęcia patronatem przedmiotowej inicjatywy przez Starostę Gryfińskiego 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 667/2014 w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do „Zachodniopomorskiego 
Klastra Medycznego iSYNERGIA” i objęcia patronatem 
przedmiotowej inicjatywy przez Starostę Gryfi ńskiego. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  podpisanie 
umowy Konsorcjum – członkostwa wraz z deklaracją przystąpienia 
powiatu gryfińskiego do umowy Konsorcjum. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zlecenie przez 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. naprawy poszycia 
dachowego budynku szpitala, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie (druk 
nr 4/198). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dotyczącym naprawy 
poszycia dachowego budynku szpitala, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie postanowił: 

- wyrazić zgodę na pomniejszenie czynszu dzierżawnego do kwoty 
17 000,00 zł dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie, 

- w ramach powyższej kwoty zobowiązuje się Spółkę do 
zatrudnienia inspektora nadzoru, aby spełnić wymagania obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków, 

- powyższa kwota zostanie pomniejszona o ewentualnie uzyskane 
ubezpieczenie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

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

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 

umowy o pracę z Panią Izabelą Firl ąg Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 5/198). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy  
o pracę z Panią Izabelą Firl ąg Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Izabelą Firląg Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 668/2014 w sprawie 
rozwiązania umowy o pracę z Panią Izabelą Firl ąg Dyrektorem Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.  
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia 

stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 6/198). 

 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska 
pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 669/2014 w sprawie 
powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.  
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki (druk nr 7/198). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia pełniącej 

obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 670/2014 w sprawie 
upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli 
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związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.  
 

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych ze zlikwidowanej jednostki ZSS w Gryfinie, 
użytkowanych przez ZSS w Nowym Czarnowie (druk nr 8/198). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, po zapoznaniu się z opinią Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Informacji, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora na likwidacj ę ruchomych składników majątkowych  
ze zlikwidowanej jednostki ZSS w Gryfinie, użytkowanych przez ZSS 
w Nowym Czarnowie, wymienionych w protokole nr 3/2014  
z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego z dnia  
8 września 2014 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Wydziałowi „OR”. 
 
9. Wniosek  Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego, 
użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk  
nr 9/198). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku 
ruchomego powiatu użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie zgodnie z propozycjami wymienionymi w protokole  
nr 3/2014 z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego   
z dnia 23.09.2014 r.  

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 
propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Chojna kategorii 
drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 10/198). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.  
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Chojna kategorii drogi 
gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Chojna kategorii 
drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 674/2014 w sprawie 
zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi na terenie miasta Chojna 
kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Moryń do kategorii 
dróg gminnych (druk nr  11/198). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Moryń do kategorii dróg 
gminnych. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Moryń do kategorii 
dróg gminnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 671/2014 w sprawie 
zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie gminy Moryń do 
kategorii dróg gminnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z gminą Chojna w/s wspólnego 
wykonania zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie  
(druk nr  12/198). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą 
Chojna w sprawie wspólnego wykonania zadania pod nazwą: 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej  
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i Słowiańskiej w Chojnie. Przedmiotowe porozumienie zrealizowane 
zostanie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do podj ęcia działań 

na drodze Borzym – Rożnowo poprzez jej sfrezowanie bądź 
postawienie znaku ze wskazaniem drogi alternatywnej. 

  
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s podpisania aneksu do umowy o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Cedynia (druk  
nr 13/198).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  
aneksu Nr 1 do umowy Nr 7/OŚ/14 z dnia 18 lipca 2014 r. o udzielenie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Cedynia na 
zadanie pn.: „Przywrócenie funkcjonalności rowów stanowiących 
własność gminy Cedynia oraz związanych funkcjonalnie z rowami 
ruroci ągów drenarskich w obrębie Łukowice, poprzez ich udrożnienie 
i zapewnienie stałego i niezakłóconego odpływu wód, umożliwiaj ącego 
obniżenie wód w jeziorze Czachów oraz odprowadzenie wód  
z urządzeń w obrębie Orzechów”,  w którym wydłuża się termin 
realizacji zadania o miesiąc tj. do 30 października 2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy o udzielenie dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach (druk nr 14/198). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  
aneksu Nr 1 do umowy nr 22/EK/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
o udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Narodzenia NMP w Cedyni na zadanie pn. „Poprawa stanu 
technicznego obiektu wpisanego do rejestru  zabytków poprzez remont 
dachu zabytkowego kościoła w miejscowości Osinów Dolny”, w którym 
wydłuża się termin realizacji zadania do 30 listopada 2014 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfi ńskiego za promocję 
powiatu” (druk nr 15/198). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania kapituły 

konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”  
i wytypował do jej składu Członka Zarządu Jana Podleśnego. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu”? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 672/2014 w sprawie 
powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 
promocję powiatu”. 

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

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej  
o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Gryfińskiego oraz 
wsparcie finansowe XIII Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE 2014 
w Widuchowej (druk nr 16/198). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dotycz ącym wniosku Dyrektora Zespołu 
Szkół w Widuchowej XIII tj. organizatora Festiwalu Piosenki 
Angielskiej EYE 2014 w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 3 000,00 zł oraz objęcie 
patronatem honorowym Starosty Gryfińskiego w/w Festiwalu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Zachodniopomorskiego Związku 
Sybiraków Zarząd Główny w Szczecinie Oddział w Gryfinie  
o udzielenie wsparcia finansowego wzniesienia pomnika Matki 
Polki-Sybiraczki (druk nr 17/198). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dotycz ącym wniosku 
Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Zarząd Główny  
w Szczecinie Oddział w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na udzielenie pomocy finansowej gminie Gryfino w wysokości  
5 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe kosztów 
wzniesienia pomnika Matki Polki-Sybiraczki.   

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

i Turystyki dot. wniosku Komitetu założycielskiego fundacji Jäger-
Wolf o wsparcie finansowe „Jarmarku Listopadowego” (druk  
nr 18/198). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komitetu 
założycielskiego fundacji Jäger-Wolf jednogłośnie wyrażając zgodę na 
dofinansowanie w kwocie 400,00 „Jarmarku Listopadowego”, którego 
celem jest przekazanie i podtrzymanie tradycji związanej z dniem 
Wszystkich Świętych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli szkoły 

niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2014 (druk 
nr 19/198). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie kontroli szkoły 

niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2014. 
 

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie kontroli szkoły niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2014  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 673/2014 w sprawie 
kontroli szkoły niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfi ński  
w roku 2014. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.  
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn. „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej 
i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego”(druk  
nr 20/198). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków, Zastępca 
Naczelnika Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy 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. „Ubezpieczenie  majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfi ńskiego” z podziałem na dwie części zamówienia, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy: 

a) na I część zamówienia obejmującą ubezpieczenie mienia  
i odpowiedzialności cywilnej ofertę firmy Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo 
Korporacyjne w Szczecinie z oferowaną ceną w wysokości 
41 280,00 zł brutto/ 2 lata,  

b) na II część zamówienia obejmującą ubezpieczenie 
komunikacyjne ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 
ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne  
w Szczecinie  z oferowaną ceną w wysokości 42 490,00 zł brutto 
/ 2 lata.  
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „OR”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.12.2014.SD 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków,  Zastępca Naczelnika  

Andrzej Krzemiński. 

 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „EK” (druk nr 21/ 198). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z kt órym zmniejsza się 
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale  
85415-Pomoc materialna dla uczniów o 6 500,00 zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie o 3 000,00 zł oraz zwiększeniu planu wydatków Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 3 500,00 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów za wybitne wyniki  
w nauce w II semestrze roku szkolnego 2013/2014. 

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

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk 
nr 22/198). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
o 1 626,02 zł w planie wydatków na realizację projektu „Europejska 
jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. (druk 
nr 23/198). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięcia pomiędzy paragrafami  w rozdziale 80130 – Szkoły 
zawodowe kwoty 4 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
kserokopiarki.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
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24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. 
(druk nr 24/198). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się  
z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata                             
i wychowanie plan wydatków jednostki o 24 151,39 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz z rezerwy 
celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza plan wydatków jednostki o 1 750,66 zł,  
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk  
nr 25/198). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 675/2014 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok (druk nr 26/198). 



 15

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 676/2014 w sprawie zmiany 
uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. 
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 

27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- brak 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 198/IV/2014. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


