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Protokół nr 6/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 22 stycznia 2015 r. w godz. od 830 do 930  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 Jerzy 

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

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 
(porządek obrad – zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 5/V/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

członka Rady Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (druk nr 1/6). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha  
oraz adwokat Pan Roland Adamiak. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego, po zapoznaniu się z kandydaturą 
adwokata Pana Rolanda Adamiaka, Zarząd jednogłośnie podjął 
decyzję o powołaniu w/w osoby na przedstawiciela Powiatu 
Gryfińskiego w Radzie Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. z dniem 1 lutego 2015 r. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 9/2015 w sprawie 
powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 
Zarząd przekazał Panu Rolandowi Adamiakowi następujące 

dokumenty: 
1. Umowę spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
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2. Umowę sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego 
w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze 
zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego. 

3. Regulamin Rady Nadzorczej „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż uchwały wymagające 
jednomyślności przed ich podjęciem podlegają konsultacji z Zarządem 
Powiatu Gryfińskiego. Podobnie jak uchwały dotyczące: zwiększenia 
wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, przyznania premii 
kwartalnej i rocznej członkom Zarządu Spółki, zmiany kierunków lub 
ograniczenia działalności medycznej kontraktowanej przez spółkę  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto konsultacji z Zarządem 
Powiatu podlegają wszystkie kwestie sporne wynikłe w toku pracy 
Rady Nadzorczej lub kwestie, w których Zarząd Powiatu wyrazi chęć 
zajęcia własnego stanowiska. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

adwokat Pan Roland Adamiak. 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie składników majątku ruchomego (druk nr 2/6). 

 

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

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie składników majątku ruchomego, 
wymienionych w protokole nr 1/2015 z przeprowadzonej oceny 
składników majątku ruchomego z dnia 16 stycznia 2015 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
3. Informacja Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego Dom 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dot. likwidacji mienia 
ruchomego powiatu (druk nr 3/6). 

 
 Zarząd zapoznał się z informacją Stowarzyszenia „Dom z Sercem” 
prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju  
dotyczącą likwidacji mienia ruchomego powiatu wymienionego  
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w protokole likwidacyjnym nr 1/2014 w sprawie przeznaczenia do 
kasacji rzeczowych składników majątkowych. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji w/s wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 4/6). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji, po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej 
powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na 
powyższe zadanie wybór Wykonawcy tj. Poczta Polska S.A. Biuro 
Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego z siedzibą w Szczecinie  
z oferowaną ceną w wysokości 131 148,49 zł brutto.  

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

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.   

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

i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za 
2014 rok (druk nr 5/6). 

 

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

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sporządzenia  
i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
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w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za 
2014 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński za 2014 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 10/2015 w sprawie 
sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński za 2014 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w 2015 roku  (druk nr 6/6). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wysokości miesięcznej 

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  
w 2015 roku. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2015 roku  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 11/2015 w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w 2015 roku. 
 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.   

 
7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 6/V/2015. 
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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 …………………………….. 


