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Protokół nr 9/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 lutego 2015 r. w godz. od 830 do 1100 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 8/V/2015 z dnia 5 lutego  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju w sprawie 
użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 1/9). 

 
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  
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju jednogłośnie 
wyrażając zgodę na użyczenie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 
numerem działki 131/4 o pow. 10 268 m2 stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego na okres 3 lat. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na usługę związaną  
z wycinką i podcinką drzew rosnących w pasie dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/9). 

 

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

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy Nr 2/ZD/2015 z firmą Zakład Usług Leśnych, 
Drogowych i Melioracyjnych Dorota Jeziorska-Ziętek z Chojny na 
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wykonanie wycinki i redukcji koron drzew rosnących w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,  
za kwotę 69 070,00 zł brutto. 

 
Dodatkowo, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do 

przygotowania szczegółowego zestawienia zadań zleconych firmie 
Zakład Usług Technicznych „Komplet Inwest” Tomasz Granops ze 
Szczecina w okresie od 30.12.2014r. do 12.02.2015r. wraz z opisem 
stanu ich realizacji.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.7134.2.2.2015.MI 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym 
konkursie ofert na rok 2015 (druk nr 3/9). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 
członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 
2015. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie 
ofert na rok 2015 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 23/2015 w sprawie naboru 
kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym 
konkursie ofert na rok 2015. 
 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.   

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 4/9). 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na 
całe życie” o 203 359,28 zł, finansowanych środkami z Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Agencją Narodową programu 
ERASMUS+ oraz wprowadza się wkład własny do projektu w kwocie 
1 968,00 zł na szkolenie z zakresu obsługi platformy elektronicznej  
i 3 150,72 zł na różnice kursowe. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych na  
2015 r. (druk nr 5/9). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się plan wydatków na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie 
rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia 
nauczycieli w powiecie gryfińskim” o 113,98 zł (środki na realizację 
projektu niewykorzystane w 2014 r.). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku (druk nr 6/9). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
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 oddelegowania radnych do prac w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 



 4

7. Informacja Skarbnika Powiatu dot. stwierdzenia nieprawidłowości  
w sprawozdaniach rocznych Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (druk nr 7/9). 

 
Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu  

dot. stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach rocznych Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Dyrektora jednostki do sporządzania sprawozdań zgodnie 
z przepisami prawa i do przedłożenia Zarządowi Powiatu korekt 
sprawozdań, w terminie do 17 lutego 2015 r. oraz do powiadomienia 
Zarządu o sposobie realizacji tego zobowiązania.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk  
nr 8/9). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 24/2015 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 
1) informacją Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dot. zadania realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomorskiego pn.: Budowa, poprawa i promocja 
infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych  
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woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania 
zachowań proekologicznych – Etap I”. 

2) opinią prawną dot. równego traktowania podmiotów ubiegających się o dotacje  
z budżetu powiatu w związku z podjęciem uchwały Nr 13/2015 w sprawie zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informacja 
złożona przez Wydział „EK”. 

3) pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
stanowiącym odpowiedź na zalecenia Zarządu z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w prowadzeniu polityki 
finansowej w jednostce. 

4) pismem Przewodniczącego Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ 
„Solidarność”-80, nr: 036/2015 z dnia 06 lutego 2015 r., dot. Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 9/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 …………………………….. 


