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Protokół nr 8/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 5 lutego 2015 r. w godz. od 830 do 1025  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. Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Informacja Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami dot. odwołania się 
przez Dyrekcję Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od decyzji  
Nr 01/U/15 w/s niewyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu 
opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 
technicznej (sprawy różne, informacje i wolne wnioski).   

  Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół Nr 7/V/2015 z dnia 29 stycznia  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 1/8). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

  
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński”. 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji „Programu 
wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”, w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 20/2015 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku (druk nr 2/8).  

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w 2015 roku. 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 21/2015 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. rozpatrzenia wniosku Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Stanisława BM w Klępiczu o umorzenie zwrotu dotacji celowej, 
udzielonej z budżetu powiatu w 2014 r. (druk nr 3/8).   
 
Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Stanisława BM  

w Klępiczu o umorzenie zwrotu dotacji celowej, udzielonej z budżetu 
powiatu w 2014 r. na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu 
i wieży XIII-wiecznego kościoła pw. Narodzenia NMP w Starym 
Objezierzu”,  Zarząd większością głosów (3 za, 1 przeciw) wyraził 
zgodę na umorzenie zwrotu dotacji celowej w wysokości 14 776,17 zł 
wraz z odsetkami liczonymi od dnia 24 czerwca 2014 r. 

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

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 
nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  
o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo  
o ruchu drogowym (druk nr 4/8). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
pojazdu wymienionego w protokole nr KM.7135.1.4.2014.UP Komisji 
ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat 
Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów  
na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w sposób 
proponowany przez Komisję. Pojazd zgodnie z opinią nr 5/2015 
rzeczoznawcy samochodowego został wyceniony na kwotę 0 zł, nadaje 
się do złomowania ze względu na rozległy charakter uszkodzeń  
oraz wiek pojazdu, zostanie odpłatnie przekazany na stacje demontażu 
ZUH „ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych  
mgr inż. Zenon Staszków w Goleniowie za kwotę 770.00 zł brutto, 
zgodnie z umową nr 5/KM/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. dotycząca 
przyjmowania do demontażu pojazdów kompletnych i niekompletnych 
przeznaczonych do likwidacji. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska..   

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających  
w Powiecie Gryfińskim (druk nr 5/8). 

 
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 zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych 
działających w Powiecie Gryfińskim. 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych 
działających w Powiecie Gryfińskim, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 
chronionych działających w Powiecie Gryfińskim. 
 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. 
 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok 
(druk nr 6/8). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu 

realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 22/2015 w sprawie 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2015 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

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

 
7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w związku z zapytaniami dotyczącymi kasacji wycofanych tablic rejestracyjnych. 
2. Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie dotyczącymi pisma z dnia 23 stycznia 2015 r. Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” działającej przy Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie. 

3. Zarząd zapoznał się z notatką służbową Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie ze spotkania Dyrektora Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie z pracownikami jednostki w dniu 3 lutego 2015 r. 

4. Zarząd wysłuchał Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na temat propozycji 
rozwiązania potrzeb wykonania prac na drogach powiatowych w m. Nowe 



 5

Objezierze i Stare Objezierze, wykazanych we wniosku złożonym przez członka 
Zarządu Powiatu Henryka Kaczmara.  

5. Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami  
dot. odwołania się przez Dyrekcję Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od decyzji Nr 01/U/15 
z dnia 15 stycznia 2015 r. w/s niewyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności 
z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 8/V/2015. 
 
 
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 …………………………….. 


