
Protokół nr 21/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 14 maja 2015 r. w godz. od 800  do 1120 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, który został rozszerzony
 o następujący punkt:
 Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  cofnięcia

upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  prowadzeniem  bieżącej
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 3a/21). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 
3. Protokół  Nr  20/V/2015  z  dnia  7  maja   2015  r.  został  przyjęty

jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody
na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy,  której  przedmiotem jest
część tej samej nieruchomości (druk nr 2/21).

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

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część
tej samej nieruchomości.

 Przewodniczący  Zarządu Wojciech  Konarski:  Kto jest  za  podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 3 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  68/2015  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy,  której
przedmiotem  jest  część  tej  samej  nieruchomości  (na  okres  3  lat,  
dot.  placu  manewrowego  o  pow.  120  m2,  usytuowanego  na  terenie
nieruchomości oznaczonej numerem działki 236/2, położonej w obrębie
ewidencyjnym  5  miasta  Gryfino,  przy  ul.  Łużyckiej,  stanowiącej
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własność  Powiatu  Gryfińskiego  w  trwałym  zarządzie  Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody
na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy,  której  przedmiotem jest
część tej samej nieruchomości (druk nr 1/21).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część
tej samej nieruchomości.

 Przewodniczący  Zarządu Wojciech  Konarski:  Kto jest  za  podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 3 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  69/2015  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy,  której
przedmiotem  jest  część  tej  samej  nieruchomości  (na  okres  3  lat,  
dot.  pomieszczenia  gospodarczego  w  budynku  garażowym  o  pow.  
78,30  m2,  usytuowanego  na  terenie  nieruchomości  oznaczonej
numerem działki 236/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta
Gryfino,  przy  ul.  Łużyckiej,  stanowiącej  własność  Powiatu
Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Gryfinie).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego  w/s  zapoznania  się  z  informacją  
dot. dostosowania pomieszczeń „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”
Sp. z o.o. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego
działalność leczniczą (druk nr 3/21).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Podinspektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  zapoznał  się  z  informacją  
dot.  dostosowania  pomieszczeń  „Szpitala  Powiatowego  w Gryfinie”  
Sp.  z  o.o.  do Rozporządzenia  Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca  
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2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego
działalność leczniczą.

Jednocześnie  zobowiązał  Wydział  „GN”,  na  kolejne  posiedzenie,
do:

 uzupełnienia  informacji  o  terminowe  i  finansowe
zobowiązania „Domu Lekarskiego” S.A. względem dostosowań  
i  inwestycji  budowlanej  wynikającej  z  umowy  sprzedaży
udziałów (planu inwestycyjnego) oraz z przedstawionych przez
wspólnika projektów inwestycji budowlanej (analiza finansowa,
ewentualna partycypacja Powiatu Gryfińskiego w inwestycji),

 przygotowanie projektu pisma do Ministra Zdrowia z prośbą  
o  możliwość  przedłużenia  terminu  (wynikającego  z  ww.
Rozporządzenia)  na  dostosowanie  i  standaryzację  podmiotów
wykonujących działalność leczniczą,

 przygotowanie projektu pisma kierowanego do przedstawiciela
Powiatu Gryfińskiego w Radzie Nadzorczej „Szpital Powiatowy
w Gryfinie” Sp. z o.o. dot. zaproponowania sporządzenia umowy
partnerskiej  pomiędzy  wspólnikiem  „Dom  Lekarski”  S.A.,  
a  „Szpitalem Powiatowym w Gryfinie” Sp.  z o.o.  W związku  
z możliwością  otrzymania środków unijnych na dostosowania  
i  inwestycję  budowlaną  tylko  przez  podmiot  posiadający
kontrakt  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  może  zaistnieć
sytuacja  zmiany  inwestora  budowy  nowego  szpitala  z  „Domu
Lekarskiego” S.A. na „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.

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 Podinspektor
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie cofnięcia
upoważnienia  Dyrektorowi  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym
Czarnowie  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  
z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu  w  zakresie
kierowanej jednostki (druk nr 3a/21). 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie cofnięcia upoważnienia
Dyrektorowi  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Czarnowie  
do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  prowadzeniem  bieżącej
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.

 Przewodniczący  Zarządu Wojciech  Konarski:  Kto jest  za  podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  cofnięcia  upoważnienia  Dyrektorowi  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym

3



Czarnowie do składania oświadczeń  woli  związanych z prowadzeniem bieżącej  działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?
Za - 3 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  70/2015  w  sprawie
cofnięcia  upoważnienia  Dyrektorowi  Domu  Pomocy  Społecznej  
w  Nowym  Czarnowie  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej
jednostki.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

5. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s  zwiększenia  I  transzy  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:
„Aktywny samorząd” w 2015 r.  (druk nr 4/21).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor ds. PFRON
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Anna Szandurska.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  zwiększenia  I  transzy  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:
„Aktywny samorząd” w 2015 r.  

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie  zwiększenia  I  transzy  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:  „Aktywny  samorząd”  w  2015  r.  w  brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 3 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w  Gryfinie  w sprawie  zwiększenia  I  transzy  środków Państwowego
Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację
programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r.  

Jednocześnie  zobowiązał  PCPR  w  Gryfinie  do  przygotowania
pisma  do  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  w Warszawie  pokazującego  w jakich  obszarach
realizowanych  zadań  związanych  z  rehabilitacją  społeczną  osób
niepełnosprawnych  jest  największe  zapotrzebowanie  na  terenie
powiatu wraz z podaniem szacunkowych kwot.

Nadzór nad realizacją  zadania powierza się  Dyrektorowi  PCPR  
w Gryfinie.
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor ds. PFRON Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Anna Szandurska.

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i  Leśnictwa  w/s  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umów  dotacji  
na  dofinansowanie  zadań  z  zakresu  ochrony  środowiska  
i gospodarki wodnej  (druk nr 5/21).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek – Henryk Kaczmar.

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie: 

 dwóm  osobom  fizycznym  dotacji  celowych  na  dofinansowanie
zadań  dot.  zakupu  i  montażu  pieców gazowych  w budynkach
mieszkalnych w Gryfinie, w kwocie 4 000,00 zł każda;

 Polskiemu  Związkowi  Wędkarskiemu  w  Szczecinie  (zadanie
realizowane  przez  Społeczną  Straż  Rybacką  Powiatu  Gryfino)
dotacji  celowej  na  dofinansowanie  zadania  dot.  ochrony wód  
i  ich  brzegów  przed  zanieczyszczeniem  –  zwalczanie
kłusownictwa wodnego – na terenie całego powiatu gryfińskiego,
w kwocie 2 000,00 zł

oraz podpisał umowy w tym zakresie.

Jednocześnie zobowiązał Wydział „OŚ” do:
 zaproponowania  zmian  w  uchwale  Nr  XIV/116/2012  Rady

Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  zasad
udzielania  dotacji  celowej  ze  środków  finansowych  Powiatu
Gryfińskiego  przeznaczonych  na  finansowanie  ochrony
środowiska  i  gospodarki  wodnej  (w  zakresie  zadań,  na  które
udzielana  jest  dotacja  oraz kwot  udzielanych  dotacji  dla  osób
fizycznych),

 przeprowadzenia  w  2015  r.  kontroli  w  Społecznej  Straży
Rybackiej  Powiatu  Gryfino,  w  zakresie  wykorzystywania
zakupionego sprzętu z udzielonych dotacji.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.  
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7.  Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie powiatowych
obchodów Dnia Strażaka (druk nr 6/21).

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

Na  wniosek  Naczelnika Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendanta
Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gryfinie,  jednogłośnie
wyrażając  zgodę  na  dofinansowanie  w  wysokości  1  500,00  zł
powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

8. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  wyrażenia  zgody na dofinansowanie uroczystości
wmurowania  kamienia  węgielnego  pod  budowę  nowej  siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (druk nr 7/21).

Na  wniosek  Naczelnika Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendy
Powiatowej  Policji  w  Gryfinie,  jednogłośnie  wyrażając  zgodę  
na dofinansowanie w wysokości 1 500,00 zł uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

9. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie pomocy finansowej
gminom: Banie,  Cedynia,  Mieszkowice,  Moryń,  Stare Czarnowo,
Trzcińsko-Zdrój  i  Widuchowa  z  przeznaczeniem  
na  dofinansowanie  działalności  bibliotek  funkcjonujących  
na terenie ww. gmin (druk nr 8/21).

Na  wniosek  Naczelnika Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  podpisał  umowy  na  udzielenie
pomocy  finansowej  gminom:  Banie,  Cedynia,  Mieszkowice,  Moryń,
Stare  Czarnowo,  Trzcińsko-Zdrój  i  Widuchowa  z  przeznaczeniem  
na  dofinansowanie  w  kwocie  po  3 000,00  zł  działalności  bibliotek
funkcjonujących na terenie ww. gmin.

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.  
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10.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami  
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.  „  Przebudowa
chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych
na terenie gminy  Mieszkowice  ” (druk nr 9/21).

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

Na wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  zadanie  
pn. „Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg
powiatowych na terenie gminy  Mieszkowice”.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia  publicznego  pn.  „Przebudowa  chodników  oraz  zjazdów  położonych  w  ciągu  dróg
powiatowych na terenie gminy  Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  71/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Przebudowa  chodników
oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy
Mieszkowice”.

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

Pełna dokumentacja dot.  w/w wniosku znajduje się  w Wydziale  Zarządzania Drogami pod  
nr sprawy ZD.272.11.2015.MI.

11.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami  
dot. wyrażenia zgody na  podpisanie umowy z Gminą Mieszkowice
w sprawie  realizacji  w  2015  roku  robót  drogowych  na  drogach
powiatowych na terenie gminy Mieszkowice (druk nr 10/21).
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Na wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie z Gminą Mieszkowice umowy
Nr 18/ZD/2015 w sprawie realizacji  w 2015 roku robót  drogowych  
na  drogach  powiatowych  na  terenie  gminy  Mieszkowice,  za  kwotę  
do 150 000,00 zł  brutto każda ze stron. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

12.Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
dot.  publikacji  ogłoszenia  o  zamiarze  przeprowadzenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  o  świadczeniu  usług  
w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  na  obszarze
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/21).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.  

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  
i  Transportu,  Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę  na opublikowanie  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie ogłoszenia  
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  
o świadczeniu  usług w zakresie  publicznego transportu zbiorowego  
na  obszarze  Powiatu  Gryfińskiego,  w  trybie  ustawy  o  koncesji  
na roboty budowlane lub usługi w terminie nie krótszym niż jeden rok.

Jednocześnie zobowiązał Wydział „KM” do:
 przygotowania  harmonogramu  czynności  -  od  momentu

publikacji  ww. ogłoszenia do stycznia 2017 r. wraz z podaniem
alternatywnych rozwiązań,

 poinformowania przewoźników z terenu Powiatu Gryfińskiego  
o publikacji ww. ogłoszenia. 

Nadzór  nad  realizacją  w/w  zadania  powierza  się  Wydziałowi
„KM”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.

13.Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy
na  wykonanie  modernizacji  kotłowni  na  paliwo  gazowe  
przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w  Chojnie
(druk nr 12/21).
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków.

Po zapoznaniu się  z  wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów,
Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na przedłużenie firmie ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniewski  
i  s-ka  ze  Szczecina  o  180  dni  terminu  wykonania  modernizacji
kotłowni  na  paliwo  gazowe  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-
Wychowawczym  w  Chojnie  oraz  na  zapłatę  za  wykonane  prace  
do 80% wartości zadania. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

14.Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych  w/s  przesunięcia  środków  finansowych  oraz
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.  „Budowa  windy
osobowej  w  budynku  szkoły  ZSP  Nr  2  w  Gryfinie”  (druk  
nr 13/21).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb
postępowania, wartość szacunkową, Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia  na  zadanie  pn. „Budowa  windy  osobowej  w  budynku
szkoły  ZSP  Nr  2  w  Gryfinie”  oraz  wyraził  zgodę  na  przesunięcie
środków  w  kwocie  100 000,00  zł  z  zadania  pn.  „Modernizacja  sali
gastronomicznej ZSP Nr 2 w Gryfinie” na przedmiotowe zadanie.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia  publicznego  pn.  „Budowa windy  osobowej  w  budynku  szkoły  ZSP Nr  2  w Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  72/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o udzielenie  zamówienia  publicznego pn.  „Budowa windy osobowej  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”.

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI” 
i „FK”.
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Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy ZD.272.03.2015.SD.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków.

15.Wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki
na 2015 r. (druk nr 17/21).

Na  wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  
z  rezerwy  celowej  budżetu  powiatu  plan  wydatków  jednostki  
o 9 499,13 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”
i  Dyrektorowi jednostki.

16.Wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w  Chojnie  w/s  zmiany  planu  finansowego
wydatków jednostki na 2015 r. (druk nr 15/21).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza się o 3 500,00 zł plan wydatków w rozdziale 85403-Specjalne
ośrodki  szkolno  wychowawcze  na  wynagrodzenia  osobowe
pracowników,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  
na  wynagrodzenia  bezosobowe,  z  przeznaczeniem  na  koszty
zatrudnienia na umowę zlecenie opiekuna dzieci i młodzieży.

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”
i  Dyrektorowi jednostki.

17.Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Nowym
Czarnowie  w/s  zmian  w  harmonogramie  realizacji  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 16/21).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Specjalnych  w  Nowym  Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się
transzę w maju o kwotę 14 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu
transzy w listopadzie i grudniu po 7 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „FK”
i  Dyrektorowi jednostki.
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18.Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  odwołania  
od uzasadnienia do uchwały nr CIX.215.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia
2015 r.  w sprawie  wydania opinii  o  przedłożonym przez  Zarząd
Powiatu w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Gryfińskiego  za  2014  r.  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
komunalnego i objaśnieniami (druk nr 17/21).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania  
od  uzasadnienia  do  uchwały  nr  CIX.215.2015  Składu  Orzekającego
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  z  dnia  29  kwietnia  
2015  r.  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Zarząd
Powiatu  w  Gryfinie  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego  za  2014  r.  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
komunalnego i objaśnieniami oraz wprowadził do niego poprawkę.

 Przewodniczący  Zarządu Wojciech  Konarski:  Kto jest  za  podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  w  sprawie  odwołania  od  uzasadnienia  do  uchwały  nr  CIX.215.2015  Składu
Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Szczecinie  z  dnia  29 kwietnia  2015 r.  w sprawie
wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wraz 
z poprawką?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  73/2015  w  sprawie  
odwołania  od  uzasadnienia  do  uchwały  nr  CIX.215.2015  Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Gryfińskiego  za  2014 r.  wraz z  informacją  o  stanie  mienia
komunalnego i objaśnieniami oraz  skierował  pismo  do  Kolegium
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  w  przedmiotowej
sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

19.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie na pismo
znak:  FK.3251.3.2015.BT  z  dnia  27  kwietnia  2015  r.  dot.  okresowej  kontroli
poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 21/V/2015.

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz
 ________________________________

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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