
 Protokół nr 4/V/2014
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 30 grudnia 2014 r. w godz. od 830 do 950 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 – Wicestarosta Gryfiński

Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście
(listy obecności - zał. nr 1). 

2. Do porządku obrad został wprowadzony druk:
-  Wniosek  Dyrektora  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Chojnie  w/s  zmiany  
w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk nr 13a/4). 
Porządek obrad z proponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad 
- zał. nr 2).

3.   Protokół  Nr  3/V/2014  z  dnia  18  grudnia  2014  r.  został  przyjęty  jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

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

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia
zgody  na  likwidację  składników  majątku  ruchomego,  użytkowanych
przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 1/4).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację składników majątku ruchomego,
użytkowanych  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Gryfinie,  wskazanych  
w  protokole  nr  4/2014  Komisji  do  spraw zagospodarowania  ruchomych
składników majątkowych z dnia 19 grudnia 2014 r., w sposób proponowany
przez komisję.

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „OR”.

Posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji 
- Agnieszka Turek.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i  Leśnictwa  w/s  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  Aneksu  do  umowy  
o udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z  Upośledzeniem  Umysłowym  Koło  w  Gryfinie  na  realizację  zadania
„Termomodernizacja  i  docieplenie  budynku  przeznaczonego  
na  potrzeby  osób  niepełnosprawnych  przy  ul.  Szczecińskiej  33  
w Gryfinie”(druk nr 2/4).
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Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i  Leśnictwa,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  Aneksu  
nr 2 do umowy nr 1/OŚ/14 z dnia 11.03.2014 r. o udzielenie dotacji celowej
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Gryfinie na realizację  zadania „Termomodernizacja i docieplenie
budynku  przeznaczonego  na  potrzeby  osób  niepełnosprawnych  przy  
ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”.

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „OŚ”.

Posiedzenie Zarządu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

3. Wniosek  Zastępcy  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.  „Świadczenie  usług pocztowych  na  rzecz
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 3/4). 

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia  wraz  z  poprawkami  na  „Świadczenie  usług  pocztowych  
na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 4 osób,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd  jednogłośnie  podjął  uchwałę  nr  6/2014  w  sprawie  powołania
komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  pn.  „Świadczenie  usług  pocztowych  na  rzecz
Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.

Nadzór nad realizacją  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.272.16.2014.SD

Posiedzenie Zarządu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika
Wydziału Zarządzanie Drogami – Maria Ilińczyk.

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s  wyrażenia
zgody na zlecenie  wykonania podcinki  oraz zabiegów pielęgnacyjnych
drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1397Z Mętno-Moryń (druk nr 4/4).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania
Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zlecenie  firmie  Usługi
Warsztatowe  Tadeusz  Łyczakowski  z  Dolska,  wykonania  podcinki  
oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1397Z
Mętno-Moryń za kwotę 15 120,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „ZD”.

5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s  wyrażenia
zgody na zlecenie wykonania aktualizacji programu inwestycji i oceny
efektywności ekonomicznej z elementami analizy ekonomicznej zadania
pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej
w Chojnie" realizowanego w ramach projektu ze środków Narodowego
Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  -  Etap  II,  Bezpieczeństwo  -
Dostępność – Rozwój (druk nr 5/4).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania
Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zlecenie  firmie  Zakład
Usług  Technicznych  „Komplet  Inwest”  Tomasz  Granops  ze  Szczecina
wykonania  aktualizacji  programu  inwestycji  i  oceny  efektywności
ekonomicznej  z  elementami  analizy  ekonomicznej  zadania pn.  „Poprawa
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  ulicy  Jagiellońskiej  w  Chojnie”
realizowanego  w  ramach  projektu  ze  środków  Narodowego  Programu
Przebudowy  Dróg  Lokalnych  -  Etap  II,  Bezpieczeństwo  -  Dostępność  –
Rozwój, za kwotę 6 150,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „ZD”.

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s  wyrażenia
zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr
1435Z Goszków-Wierzchlas - Zielin, na odcinku od Zielina do granicy
lasu (druk nr 6/4).
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Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania
Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zlecenie  firmie
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Beata  Michałowska  z  Mieszkowic
wykonanie  remontu  nawierzchni  drogi  powiatowej  Nr  1435Z  Goszków-
Wierzchlas  -  Zielin,  na  odcinku  od  Zielina  do  granicy  lasu,  za  kwotę
11 685,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „ZD”.

Posiedzenie Zarządu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami 
– Maria Ilińczyk.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Marianna 

Kołodziejska-Nowicka.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów najmu zawartych
ze  Stowarzyszeniami  prowadzącymi  Domy Pomocy Społecznej  (druk  
nr 7/4).

     Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Dyrektora  Powiatowego  Centrum
Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na podpisanie aneksów nr 1 do umów najmu:
- 4/GN/11 z dnia 21.02.2011 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a  Zgromadzeniem  Sióstr  Benedyktynek  Samarytanek  Krzyża
Chrystusowego,
- 17/GN/2012 z dnia 21.12.2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim
a Stowarzyszeniem „Pod Dębami”,
- 18/GN/2012 z dnia 21.12.2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim
a Stowarzyszeniem „Dom z Sercem”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się dyrektorowi jednostki.

Posiedzenie Zarządu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie - Marianna Kołodziejska-Nowicka.

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk
nr 8/4).

     Na  wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dokonanie  zmian  
w  planie  finansowym  wydatków  jednostki  na  2014  r.,  w  dziale  
853 -  Pozostałe zadania w zakresie  polityki  społecznej,  rozdziale  85395 -
Pozostała działalność, o 3 637,00 zł.

4



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

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół  Specjalnych w Nowym Czarnowie  
w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk
nr 9/4).

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dokonanie  zmian  w  planie
finansowym  wydatków  jednostki  na  2014  r., w  dziale  801  –  Oświata  
i wychowanie  o 3 614,47 zł.

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

10.Wniosek Dyrektora  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Gryfinie
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk
nr 10/4).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej  w Gryfinie,  na  dokonanie  zmian  w planie
wydatków  w  związku  z  realizacją  projektu  „Bezpośrednie  wsparcie
rozwoju szkół  poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli  
w powiecie gryfińskim”, o 0,01 zł.

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

11.Wniosek  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  
w Gryfinie w/s  zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki  na
2014 r. (druk nr 11/4).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendanta  Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się  
o  3  200,00  zł  plan  wydatków  na  wynagrodzenia  bezosobowe,  
przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  zakup  usług
pozostałych.

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

12.Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk
nr 12/4).
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Na wniosek Dyrektora  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dokonanie  zmian  w  planie
finansowym  wydatków  jednostki  na  2014  r., w  dziale  801  –  Oświata  
i  wychowanie   o  3 928,00  zł,  w  celu  zabezpieczenia  wkładu  własnego  
do  projektu  „Wychowanie  zdrowotne  na  całe  życie”  w  kwocie  
2 706,00 zł,  dokonania zmiany w planie wydatków na realizację  projektu
o 22,00 zł i zwiększenia plan wydatków na różnice kursowe o 1 200,00 zł.

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

13.Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s
zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
(druk nr 13/4). 

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków
budżetowych  jednostki  na  2014  r.,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się
niewykorzystaną  transzę  w  listopadzie,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  
w grudniu o 95 326,00 zł,  w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju
opałowego.

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

14.Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r. (druk
nr 13a/4).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w Chojnie,  zgodnie  z  którym  dokonuje  się  zmian  
w planie  wydatków w dziale  801  – Oświata  i  wychowanie,  na realizację
projektu „Wychowanie zdrowotne na całe życie” o 22 506,50 zł.

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

15.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 14/4).

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. 
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Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler:  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 – 4 osób,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 7/2014 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  powierza się Wydziałowi „FK”.

16.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  Gryfińskiego  
na 2014 rok (druk nr 15/4).

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 Gryfińskiego na 2014 rok.

Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler:  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 – 4 osób,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób.

Zarząd  jednogłośnie  podjął  uchwałę  nr  8/2014  w  sprawie  zmiany
uchwały  nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie  z  dnia  30.01.2014 r.  
w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2014 rok.

Nadzór nad realizacją  powierza się Wydziałowi „FK”.

17.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
1. Pismem  Dyrektora  Oddziału  Zachodniopomorskiego  Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  znak:  
0-16/OPP/ZS/2415/2014  z  dnia  15.12.2014  r.  dot.  umowy  
nr WRR/000083/16/D z dnia 21.10.2013 r. o dofinansowanie projektów 
w ramach „Programu wyrównywania różnic regionu II” w obszarze B.
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2. Pismem Wicedyrektora ds. Rynku Pracy z up. Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego  znak:  WUP.VA.5030/42-6/RG/14  z  dnia  
16 grudnia 2014 r.  dot.  nowych kryteriów podziału środków Funduszu
Pracy dla samorządów powiatowych na rok 2015.

3. Pismem  Dyrektora  ds.  Obsługi  Wniosków  i  Umów  Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
znak: BS/ZWF/PG/4302/0296/S/13-001/1946/14 z dnia 11.12.2014 r. dot.
rozliczenia  całkowitego  umowy  dotacji  na  dofinansowanie  zadania
„Modernizacja  kotłowni  wraz  z  dostawą  i  montażem  kolektorów
słonecznych  w  Domu  Pomocy  Społecznej  przy  ul.  Rynkowej  27  
w Moryniu”.

Przebieg  posiedzenia  i  dyskusji  Zarządu  Powiatu  znajduje  się  w  wersji  elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 4/V/2014.

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka _______________________________

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

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

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

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar ……………………………..

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej ……………………………..
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