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Protokół nr 5/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 stycznia 2015 r. w godz. od 830 do 1150  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 4/V/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. 
(druk nr 1/5). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na  
2015 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 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 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2015 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 2/5). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2015 r.   w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 3/5). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2015 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 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 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wybory 

delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
(druk nr 4/5). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wybory delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania. Na delegata do w/w Stowarzyszenia Zarząd 
rekomenduje radnego Pana Marka Brzezińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wybory delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wybory delegata do Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu Pomerania. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej  
tj. Stowarzyszenia Republika Międzyodrza na realizację 9. 
Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „WŁÓCZYKIJ” (druk  
nr 5/5). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki i rozpatrzeniu oferty organizacji 
pozarządowej tj. Stowarzyszenia Republika Międzyodrza, Zarząd 
jednogłośnie postanowił przyznać dotację w wysokości 7 000,00 zł  
na realizację 9. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży 
„WŁÓCZYKIJ”. 
 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. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. podpisania umowy na zakup wraz z sukcesywną dostawą tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów (druk nr 6/5). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „REST”  
S.J. z Gorzowa Wlkp. na zakup wraz z sukcesywną dostawą tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2014 r.  
poz. 1522) za kwotę 129 440,00 zł brutto/24 m-ce.  

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi 
„KM”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Biura Projektowo-
Consultingowego „Proeko” s.c. ze Szczecina w/s uzgodnienia 
projektu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 272 
w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 7/5). 
 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego,  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Biura Projektowo-Consultingowego „Proeko” S.C. ze Szczecina  
i uzgodnił bez uwag projekt budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 
na działce nr 272 w obrębie 3 miasta Chojna, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego.  

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

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia rezygnacji Mieczysława 
Sawaryna – przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego z funkcji członka 
Rady Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
(druk nr 8/5). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd podjął decyzję 
o przyjęciu rezygnacji Pana Mieczysława Sawaryna – przedstawiciela 
Powiatu Gryfińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z dniem powołania nowego 
członka, nie później jednak niż do 31 stycznia 2015 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

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

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu 
lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 
gryfińskiego obowiązujących w roku 2015 (druk nr 9/5). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do 
uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na 
terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2015.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 
położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2015 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 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub 
używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 
położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 
2015. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego  – Waldemar Derkacz. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozpatrzenia wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Widuchowej w sprawie rozłożenia na raty opłat za umieszczenie 
urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg 
powiatowych (druk nr 10/5). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Widuchowej, Zarząd większością głosów nie wyraził zgody na  
rozłożenie na raty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych i wydał decyzję  
Nr 01/U/14 w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s podpisania Porozumień z Gminami w sprawie powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast i miejscowości 
(druk nr 11/5). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumień z gminami  
w sprawie powierzenia gminom zadań zarządcy dróg powiatowych na 
terenie miast i miejscowości: 
 z Gminą Banie na terenie miejscowości Banie w okresie od  

1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. za kwotę 8 750,00 zł.  
 z Gminą Cedynia na terenie miasta Cedynia w okresie od  

1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. za kwotę 37 500,00 zł. 
 z Gminą Chojna na terenie miasta Chojna w okresie od 1 stycznia 

2015 r. do 31 marca 2016 r. za kwotę 127 500,00 zł.  
 z Gminą Moryń na terenie miasta Moryń w okresie od 1 stycznia 

2015 r. do 31 marca 2016 r. za kwotę 57 500,00 zł, 
 z Gminą Trzcińsko-Zdrój na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój  

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. za kwotę 
54 750,00 zł, 

 z Gminą Mieszkowice na terenie miasta Mieszkowice w okresie  
od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. za kwotę 56 250,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami 
programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. (druk nr 12/5). 

 
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 programu 
„Aktywny samorząd” 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 programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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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 
programu „Aktywny samorząd” 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. 

 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk 
nr 13/5). 

 
Zarząd omówił zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2015 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem zmian do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie zmiany do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2015-2039 (druk nr 14/5). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2015-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zapoznał się z pismem, znak: l.dz.14163/2014, Komendanta Powiatowego 
Policji w Gryfinie dot. wsparcia finansowego na zakup samochodów. Zarząd 
postanowił, iż dla Policji przeznaczy dotację celową do kwoty 10 000,00 zł. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 5/V/2015. 
 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 
 

 

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 …………………………….. 


