
Protokół nr 22/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 21 maja 2015 r. w godz. od 740  do 1530 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  21/V/2015  z  dnia  14  maja   2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie (druk nr 1/22).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu
Pracy w Gryfinie.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Gryfinie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”.

2. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s  upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie do  przyznania  minimalnej stawki  wynagrodzenia  dla
nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej (druk 
nr 2/22).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  
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Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  upoważnienia  dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  do   przyznania  minimalnej  stawki
wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od
ustalonej.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie upoważnienia  dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  do
przyznania  minimalnej  stawki  wynagrodzenia  dla  nauczycieli  praktycznej  nauki  zawodu  wyższej  od
ustalonej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  upoważnienia  dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  do   przyznania  minimalnej  stawki
wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od
ustalonej.  Projekt  uchwały  został  skierowany  pod  obrady  Rady
Powiatu w czerwcu br.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wniosku  Fundacji  Hospicyjnej  Świętej  Rity  
w  Chojnie  o  dofinasowanie  Dnia  Dziecka  dla  podopiecznych
Fundacji (druk nr 3/22).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  po  rozpatrzeniu  wniosku  Fundacji  Hospicyjnej  Świętej
Rity w Chojnie,  Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę  na przekazanie  
30 kompletów gadżetów promocyjnych dla  podopiecznych Fundacji.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wniosku Ligi  Obrony Kraju Zarząd Powiatowy  
w  Gryfinie  o  dofinansowanie  obchodów  70-lecia  LOK  (druk  
nr 4/22).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  po rozpatrzeniu wniosku Ligi Obrony Kraju - Zarządu
Powiatowego  w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
dofinansowanie w kwocie 800,00 zł obchodów 70-lecia LOK.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

5. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  w/s  rozpatrzenia  ofert  na  zadanie  
pn.  „Wykonanie  zagospodarowania  terenu  przyszkolnego  obok
budynku Zespołu Szkół  Specjalnych w Nowym Czarnowie” (druk
nr 5/22).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków.

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień  Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  na  roboty  budowlane  
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym AB Marek Andrych z Gryfina
na  „Wykonanie  zagospodarowania  terenu  przyszkolnego  obok
budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie” za kwotę  
48 115,45 zł brutto.
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

6. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  w/s  wyrażenia  zgody  na  zlecenie
wykonania konserwacji  okien drewnianych w budynku Starostwa
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16d (druk nr 6/22).

Zarząd  jednogłośnie  postanowił,  iż  wniosek  Zastępcy  Naczelnika
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia
wykonania  konserwacji  okien  drewnianych  w  budynku  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie,  przy  ul.  11  Listopada  16d  rozpatrzy  
w późniejszym terminie, po uszczegółowieniu zakresu zamówienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

7. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:

 trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
 wartości szacunkowej,
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 Komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Adaptacja
budynku dla  potrzeb  osób niepełnosprawnych  –  budynek
PSOUU  przy  ul.  Szczecińskiej  33  w  Gryfinie”  (druk  
nr 7/22).
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po wprowadzeniu zmiany w nazwie zadania,
Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb  postępowania,  wartość
szacunkową  oraz  Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia  na
zadanie pn.: „Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
– budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”.

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. „Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych –
budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie” wraz z poprawką? 

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  74/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Adaptacja  budynku  dla
potrzeb osób niepełnosprawnych – budynek przy ul. Szczecińskiej 33 
w Gryfinie”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.04.2015.SD

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych  dot.  wyrażenia  zgody  na  przesunięcie  środków
finansowych  oraz  na  zawarcie  umowy  partnerskiej  z  Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło
w  Gryfinie   w  sprawie  wspólnej  realizacji  kolejnego  etapu
dostosowania budynku przy ul. Szczecińskiej 33 (druk nr 8/22).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
przesunięcie  środków  finansowych  w  kwocie  250 000  zł  oraz  na
zawarcie  porozumienia  z  Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz  Osób  
z  Upośledzeniem Umysłowym koło  w Gryfinie   w sprawie  wspólnej
realizacji  kolejnego  etapu  dostosowania  budynku  przy  
ul. Szczecińskiej 33.

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

W tym momencie porozumienie w sprawie wykonania prac remontowych
budynku położonego w Gryfinie przy  ulicy  Szczecińskiej  nr  33 zostało
podpisane  przez  Panią  Elżbietę  Wiśniewską  Przewodniczącą  Zarządu
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Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  
z  Upośledzeniem  Umysłowym  Koło  w  Gryfinie  oraz  Panią  Wioletę
Tkaczyk  Skarbnika  Stowarzyszenia,  natomiast  ze  strony  powiatu przez
Pana  Wojciecha  Konarskiego  –  Starostę  Gryfińskiego,  Pana  Jerzego
Milera  –  Wicestarostę  Gryfińskiego  przy  kontrasygnacie  Pani  Izabeli
Świderek – Skarbnika Powiatu.  

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

9. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  
w/s  wyrażenia  zgody na podpisanie  umowy na świadczenie  usług
przechowywania  na  parkingu  strzeżonym  pojazdów,  usuniętych  
z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/22).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  
po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie
umowy z firmą „BAGRAS” S. J. Grażyna Pawłowska ze Szczecina  na
świadczenie usług przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów
usuniętych  z  dróg  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego,  w  okresie  
od 03.06.2015 r. do 03.06.2017 r., za kwotę 32 724,00 zł brutto.
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

10.Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie  w/s  zabezpieczenia  w  budżecie  Powiatu  Gryfińskiego
środków finansowych w związku  z wypłatą  świadczeń  dla rodzin
zastępczych,  realizowaniem  zawartych  porozumień  między
powiatami  oraz  funkcjonowaniem  PCPR  i  Ośrodka  Interwencji
Kryzysowej (druk nr 10/22).

Po zapoznaniu się  z  wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie  w Gryfinie,  Zarząd jednogłośnie wyraził  zgodę  na
zwiększenie  z  rezerwy  ogólnej  budżetu  powiatu  planu  wydatków
jednostki o 55 000,0 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
(m.in. na opłaty pocztowe, usługi prawnicze). Jednocześnie zmniejsza
się  plan  wydatków  w  rozdziale  85218-Powiatowe  centra  pomocy
rodzinie  w  §  4300-Zakup  usług  pozostałych  o  15  000,00  zł,  przy
jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  wynagrodzenia
bezosobowe.

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

O  godz.  905  Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski  ogłosił  przerwę  
w obradach, które wznowione zostały  o godz.1500.

5



11.Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
(druk nr 11/22).

Po  analizie  planu  finansowego,  Zarząd  negatywnie  rozpatrzył
wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie,
jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie o 10 000,00 zł planu
wydatków jednostki na 2015 r. Jednostka może dokonać przesunięcia
środków w ramach posiadanego planu finansowego. 

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

12.Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  
w  Gryfinie  w/s  przesunięcia  w  planie  finansowym  wydatków
jednostki na 2015 r. (druk nr 12/22).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się
plan  wydatków  jednostki  o  26  280,93  zł  w  rozdziale  80130-Szkoły
zawodowe,  z  przeznaczeniem  na  zakup  energii,  przy  jednoczesnym
zmniejszeniu  planu  wydatków  w  rozdziale  80120-Licea
ogólnokształcące  o 26 238,43 zł  i  rezerwy ogólnej  budżetu  powiatu  
o 42,50 zł.

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

13.Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki
na 2015 r. (druk nr 13/22).

Po  analizie  planu  finansowego,  Zarząd  negatywnie  rozpatrzył
wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  
w Gryfinie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na zwiększenie  planu
finansowego  wydatków  jednostki  o  3 000,00  zł.  Jednostka  może
dokonać zakupu rolet w ramach posiadanego planu finansowego.

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

14.Wniosek  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Gryfinie  
w/s  zmiany w planie finansowym wydatków jednostki  na 2015 r.
(druk nr 14/22).
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Zarząd  pozytywnie  rozpatrzy  wniosek  Dyrektora  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza
się  plan  wydatków  w  rozdziale  85406-Poradnie  psychologiczno-
pedagogiczne,  w  tym  poradnie  specjalistyczne  o  15  130,66  zł,  oraz
zmniejsza  się  plan wydatków na  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne  
w rozdziale 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 117,34 zł,
przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  o  15  248,00  zł  
w  rozdziale  85404,  z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenia  osobowe  
i składki od nich naliczane.

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

15.Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s  zmiany  w  harmonogramie  realizacji  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 15/22).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzy  wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się
transzę w maju o 60 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz
od czerwca do sierpnia po 20 000,00 zł. 

16.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 16/22).

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 75/2015 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.
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

17.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
 z  porządkiem obrad VII  sesji  Rady Powiatu,  która  odbędzie się  w dniu  

28 maja 2015 r.,
 z  wyjaśnieniami  dyrektorów  jednostek  organizacyjnych  powiatu

gryfińskiego  w  związku  z  wystąpieniem  nieprawidłowości  przy
sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 r.

 pismem  Prezes  Zarządu  Spółdzielni  Socjalnej  „Promyk”  w  Goszkowie
zawierającym  porządek  obrad  (wraz  z  załącznikami)  Walnego
Zgromadzenia  członków spółdzielni,  które  odbędzie  się  w  dniu  29  maja
2015  r.  o  godz.  13.00.  Jednocześnie  Zarząd  jednogłośnie  wybrał
Wicestarostę Jerzego Milera jako swojego przedstawiciela reprezentującego
Powiat Gryfiński w ww. zebraniu. Dodatkowo Zarząd zobowiązał Dyrektora
PCPR w Gryfinie do przedstawienia uwag i wniosków do działalności SS
„Promyk” na kolejnym posiedzeniu. Nadzór nad realizacją – Dyrektor PCPR
w Gryfinie.

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 22/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 ……………………………..
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