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Protokół nr 204/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 listopada 2014 r. w godz. od 750 do 900  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. Porządek obrad został zmieniony, wycofano: 
- wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego (druk nr 9/204), 
- wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie dot. przeprowadzenia regulacji wynagrodzeń pracownikom jednostki 
oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk  
nr 10/204), (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 203/IV/2014 z dnia 30 października 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z przeprowadzonej kontroli realizacji zleconego zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju” oraz skierowanie 
wystąpienia pokontrolnego do Zarządu Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 1/204). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista 

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 
Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli, Zarząd przyjął 

jednogłośnie protokół z dnia 26 sierpnia 2014 r. z przeprowadzonej 
kontroli realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – 
Zdroju”, skierował wyst ąpienie pokontrolne z przeprowadzonej 
kontroli do Zarz ądu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku – 
Zdroju” oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście 
ds. Kontroli. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista  
ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli 
pod nr sprawy K.1713.1.2014. 
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2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie z Gminą Banie oraz 
z Gminą Chojna umów na realizację programu pn. „Program 
wyrównywania różnic między regionami II” (druk nr 2/204).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie umów: 

• nr 4/PWRMR/Banie/2014 pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Gminą Banie na realizację przez jednostkę samorządu 
terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania r óżnic 
między regionami II” dot. zakupu mikrobusu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Banie  
w terminie od 06.11.2014  r. do 31.08.2015 r. Powiat przekaże 
Gminie Banie na realizację projektu środki finansowe z PFRON 
do wysokości 80 000,00 zł; 

• nr 5/PWRMR/Chojna/2014 pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Gminą Chojna na realizację przez jednostkę samorządu 
terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania r óżnic 
między regionami II”, dot. montażu windy przyściennej  
w budynku Gimnazjum w Chojnie  w terminie od 06.11.2014  r. 
do 31.08.2015 r. Powiat przekaże Gminie Chojna na realizację 
projektu środki finansowe z PFRON do wysokości 150 000,00 zł. 
 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na użyczenie 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na 
rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk  
nr 3/204). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na użyczenie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Dworcowej 
1 w Chojnie na okres do lat 3 na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.  

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

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zajęcia stanowiska do projektu 
uchwały Rady Nadzorczej „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp.  
z o.o.  (druk nr 4/204). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd,  
po wprowadzeniu zmian, jednogłośnie wydał pozytywną opinię  
do projektu uchwały Rady Nadzorczej „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz upoważnił Członka Rady Nadzorczej  
do głosowania ww. uchwały wyłącznie w brzmieniu zaproponowanym 
przez Zarząd. 

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. Wniosek Skarbnika Powiatu zawierający informację z okresowej 

kontroli prawidłowo ści w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/204).   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu 

zawierający informację z okresowej kontroli prawidłowości  
w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Gryfi ńskiego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierzył Wydziałowi „FK”. 
 
6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. 
(druk nr 6/204). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu wydatków 
jednostki o 5 116,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
jubileuszowej. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych jednostki 
na 2014 r. (druk nr 7/204).   

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu wydatków 
jednostki o 6 249,51 zł z przeznaczeniem na zakup usług 
rehabilitacyjnych i doposażenia domów rodzinnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
8. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w planie wydatków 
budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 8/204).   

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w dziale 852-Pomoc społeczna, zwiększa się                      
o 13 500,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i o 79 825,65 zł na 
wydatki rzeczowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków 
na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5 951,65 zł i pochodne od 
wynagrodzeń o 87 374,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
9. Pismo Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na wypłatę nagród z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego (druk nr 9/204).   

 
Na wniosek Starosty Gryfińskiego pismo Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie 
wyrażenia zgody na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego zostało wycofane z porządku obrad i przekazane  
do Wydziału Organizacji i Informacji (ww. wniosek nie należy  
do kompetencji Zarządu Powiatu). 
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10. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie dot. przeprowadzenia regulacji 
wynagrodzeń pracownikom jednostki oraz zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 10/204).  
 
Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie dot. przeprowadzenia regulacji 
wynagrodzeń pracownikom jednostki oraz zwiększenia planu 
wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. został wycofany  
z porządku obrad i przeniesiony do rozpatrzenia na kolejne 
posiedzenie. 
 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r. 
oraz zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w związku 
z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Piramida kompetencji – II edycja” (druk nr  11/204 ).   

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
wydatków jednostki na 2014 r. o kwotę 550,00 zł oraz na zwiększenie 
planu dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 550,00 zł w związku  
z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Piramida kompetencji – II edycja”.  

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

 
12. 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 12/204). 

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 691/2014 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”. 
 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- brak 
 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 204/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 …………………………….. 


