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Protokół nr 199/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 2 października 2014 r. w godz. od 750 do 1015  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 198/IV/2014 z dnia 25 września 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s użyczenia pomieszczeń  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie (druk nr 1/199). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący 
wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 
jednogłośnie nie wyrażając zgody na użyczenie pomieszczeń  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 na okres 3 lat.  

W związku z tym, iż przedmiotowa nieruchomość będzie 
przygotowywana do sprzedaży, Zarząd jednogłośnie postanowił 
wynająć pomieszczenia dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie na okres 1 roku z możliwością  
2 tygodniowego wypowiedzenia umowy po okresie 6 miesięcy.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części 
nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie (druk nr 2/199). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części 
nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości 
zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie 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 użyczenie na czas 
nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy  
ul. Dworcowej 1 w Chojnie.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
Na podstawie § 73 i 74 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr XX/161/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 r. Zarząd 
powołał Zespół w składzie: 

1. Lucyna Zawierucha - Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 
przewodniczący, 

2. Agnieszka Madejak-Saków – Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – członek, 

3. Jerzy Sawicki – Podinspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych – członek, 

4. Przedstawiciel Spółki Dom Lekarski S.A.  
którego celem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji  pomieszczeń 
wykorzystywanych przez Spółkę Dom Lekarski w Chojnie przy  
ul. Kościuszki 10 oraz pomieszczeń wykorzystywanych przez jednostki 
organizacyjne powiatu w budynku przy ul. Dworcowej 1.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i „RI”. 
 

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

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 3/199). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla 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 uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 4/199). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu  
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 ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy zawartej z Wyższą 
Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie na przeprowadzenie 
badań sondażowych pn. „Społeczno-kulturowe korelaty 
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przeobrażeń tożsamości mieszkańców powiatu gryfińskiego. 
Studium socjologiczne społeczności lokalnej”(druk nr 5/199).  

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  
aneksu Nr 1 do umowy nr 4/EK/14 z dnia 13 lutego 2014 r.  
zawartej z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie na 
przeprowadzenie badań sondażowych pn. „Społeczno – kulturowe 
korelaty przeobrażań tożsamości mieszkańców powiatu gryfińskiego. 
Studium socjologiczne społeczności lokalnej”, w którym wydłu ża się 
termin przedłożenia raportu analitycznego z ww. badań do  
31 października 2014 r. oraz termin realizacji przedmiotu umowy do 
dnia 15 grudnia 2014 r. 

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

i Turystyki w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfi ński 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej (druk nr 6/199). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie ustalił wysokość 
nagrody Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów i nauczycieli oraz 
zatwierdził listy osób, którym przyznano nagrody Starosty 
Gryfi ńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 
33 800,00 zł. W/w środki b ędą pochodziły ze środków zaplanowanych 
w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki .  

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

i Turystyki dot. wniosku Ligii Obrony Kraju w/s dof inansowania 
Powiatowych Zawodów Latawcowych (druk nr 7/199). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu wniosku Ligii Obrony K raju, Zarz ąd  
jednogłośnie wyraził zgodę na  dofinansowanie w kwocie 700,00 zł 
Powiatowych Zawodów Latawcowych. 

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.   
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8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi (druk nr 8/199). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi i zobowiązał Naczelnika „ZD” do 
uzupełnienia zapisów w uzasadnieniu projektu uchwały o zadania 
realizowane wspólnie z gminami Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi wraz ze zmianą? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań 
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych 
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 9/199). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych  w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 678/2014 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej  
na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 10/199). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 677/2014 w sprawie 
określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

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

zgody na zlecenie wykonania podcinki i formowania koron drzew 
rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1498Z - ul. Dworcowej  
w Mieszkowicach (druk nr 11/199). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Zakład Usług Leśnych, 
Drogowych i Melioracyjnych w Chojnie wykonania podcinki  
i formowania koron 24 sztuk drzew rosnących w pasie drogi 
powiatowej Nr 1498Z - ul. Dworcowej w Mieszkowicach za kwotę 
6 480,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.7134.2.47.2014.MI 
 

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

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na „Dostawę  
i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych na terenie ZSP Nr 2  
w Gryfinie” (druk nr 12/199).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu Nr 1 do umowy nr 25/RI/14 z dnia 1 września  
2014 r. zawartej z firmą Herkules Ryszard Syska z Chrzanowa na 
„Dostawę i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych na terenie ZSP 
Nr 2 w Gryfinie”, w którym wydłu ża się termin wykonania  
ww. zamówienia  do 18 października 2014 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na „Prace 
remontowe wraz z wymianą stolarki drzwiowej w pomieszczeniach 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie” (druk  
nr 13/199).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie aneksu Nr 1 do umowy nr 24/RI/14 z dnia 26 sierpnia  
2014 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym AB Grzegorz 
Biel z Gryfina na „Prace remontowe wraz z wymianą stolarki 
drzwiowej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Chojnie”, w którym wydłu ża się termin wykonania ww. zamówienia  
do 25 października 2014 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. modernizacji kotłowni olejowej w budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie na 
paliwo gazowe (druk nr 14/199).  
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie firmie ARTSON S.C. ze Szczecina wykonania projektu oraz 
modernizacji kotłowni olejowej w budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Chojnie na paliwo gazowe za kwotę 
76 875,00 zł brutto (finansowanie: 60% - 2014 r.; 40% - 2015 r.).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa zawierający: 
- zbiorcze zestawienie 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 2015 r. 
- propozycje zadań oraz wysokości dotacji celowej przeznaczonych 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r. 
(druk nr 15/199). 
 

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 zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem 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 2015 r.  

• Zarząd jednogłośnie zatwierdził propozycje zadań oraz 
wysokości dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zmiany planu wydatków na 2014 r. finansowanych 
środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
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w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk  
nr 16/199). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie o kwotę 677 973,18 zł w związku ze zmniejszeniem 
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

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

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „RI” (druk nr 17/ 199). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez utworzenie zadania 
inwestycyjnego pn.: Przebudowa przyłącza energetycznego w DPS  
w Trzcińsku - Zdroju” i przesuni ęcie środków w rozdziale 85202  
w wysokości 55 000,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” 
(druk nr 18/199). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  
z którym dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości 
53 630,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji wentylacji 
mechanicznej w archiwum budynku administracyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i „FK”. 
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19. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wystąpienia z wnioskiem  
do Komisji Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii w/s zmiany 
przeznaczenia rezerw celowych budżetu powiatu (druk nr 19/199). 

 
Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie skierował 

wniosek do Komisji Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii w sprawie 
zmiany przeznaczenia rezerw celowych budżetu powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „BRZ”. 
 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2014 r. (druk nr 20/199). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2014 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r. 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 przesunięcia środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
realizowanymi w 2014 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za  
I półrocze 2014 r. 
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2. Zarząd spotkał się z przedstawicielami Spółki Dom Lekarski S.A. w Szczecinie  
w sprawie realizacji przebudowy, rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie 
oraz stanu zaawansowania przedsięwzięcia. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 199/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 …………………………….. 


