
 1

Protokół nr 28/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 02 lipca 2015 r. w godz. od 800  do 1220 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 27/V/2015 z dnia 25 czerwca  2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 
1/28). 
 

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

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 90/2015 w sprawie 
zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (panią Agatę Miłek z dniem 14 lipca 2015 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 
umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką  
na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 2/28). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy  
o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką  na stanowisku 
pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie.  
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 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką   
na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 91/2015 w sprawie 
rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską – Nowicką  
na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 3/28). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Dyrektora 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 upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 92/2015 w sprawie 

upoważnienia Dyrektora 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”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

dot. akceptacji sposobu zagospodarowania składnika majątkowego, 
użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk  
nr 4/28). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie składnika majątku 
ruchomego użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie  
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tj. samochodu osobowego marki Opel Astra o nr rej. ZGR K561, 
rocznik 2001, w sposób zaproponowany w protokole nr 2/2015 Komisji 
do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek. 

 
5. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s umorzenia należności z tytułu 

zwrotu kosztów postępowania sądowego (druk nr 18/28). 
 

Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu, 
jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie należności w kwocie  
160,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postepowania sądowego nałożonych 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie o  sygn. akt 
Ns 187/14. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. podpisania umowy promocji Powiatu Gryfińskiego 
w/s dofinansowania realizacji filmu dokumentalnego „Art. 
Location” (druk nr 5/28). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  
ze Stowarzyszeniem „Edukacja, Nauka, Kultura” ze Szczecina umowy 
w sprawie dofinansowania realizacji filmu dokumentalnego „Art. 
Location” w kwocie 5 000,00 zł brutto, z przeznaczeniem na cele 
związane z promocją Powiatu Gryfińskiego.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do wystąpienia  
do Stowarzyszenia z prośbą o przedłożenie harmonogramu prezentacji 
filmu w okresie roku od jego produkcji.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. podpisania umowy z Gminą Chojna  
w/s dofinansowania organizacji Dni Integracji 2015 (druk nr 6/28). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie z Gminą 
Chojna umowy nr 32/EK/15 w sprawie udzielenia Gminie pomocy 
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finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dni Integracji 2015,  
które odbędą się w dniach 28-29 sierpnia br. w Chojnie. 

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

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

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 7/28). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 93/2015 w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 
w okresie ferii letnich (druk nr 8/28). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów 

przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie 
ferii letnich. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  
w okresie ferii letnich w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 94/2015 w sprawie 

ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-
pedagogicznych w okresie ferii letnich (Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Gryfinie filia w Chojnie – od 20 lipca do 31 lipca  
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2015 r., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie –  
od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2015 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy  
o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gryfinie (druk nr 9/28). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu   

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie  
z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie aneksu nr 1 do umowy 11/EK/15 z dnia  
6 maja 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Żyj 
aktywnie poprzez turystykę z mapą i kompasem”, który wprowadza 
zmianę w zaktualizowanym harmonogramie do zadania, stanowiącym 
załącznik nr 2 do ww. umowy (przesunięcie terminu wyjazdu 
realizowanego w ramach zadania z dnia 10 lipca na 13 lipca 2015 r.,  
w związku z otrzymaniem korzystniejszej oferty transportu). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wsparcia finansowego organizacji XVI Biegu 
Integracyjnego w Starym Objezierzu (druk nr 10/28). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu   
i Turystyki dot. wniosku Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starym Objezierzu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł XVI Biegu Integracyjnego, 
który odbędzie się w dniu 11 lipca 2015 r. w Starym Objezierzu.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego  
na zadanie pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie” 
(druk nr 11/28). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy – firmę Handlowo-Usługową SABPOL II Sebastian 
Lityński z Wirowa wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33  
w Gryfinie”, z oferowaną kwotą 371 303,52  zł brutto.  

Zarząd na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych odrzucił ofertę firmy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
AB Marek Andrych z Gryfina, ponieważ  treść oferty nie odpowiadała 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca nie 
załączył szczegółowego kosztorysu ofertowego. 

Jednocześnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty w wysokości 
1 303,52 zł z zdania pn. „Przebudowa, rozbudowa budynków przy  
ul. Łużyckiej 82 – etap I” na ww. zadanie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i „FK”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, pod nr sprawy RI.272.04.2015.SD. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Prezes 
Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska. 

 

Zarząd zapoznał się z przedstawioną przez Prezesa Zarządu Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. analizą opłacalności 
wydzielenia laboratorium prywatnemu podmiotowi oraz analizą 
wzrostu wynagrodzeń z podziałem na obszar medyczny  
i administracyjny. 

Jednocześnie Zarząd poprosił Prezesa Zarządu Spółki  
o przygotowanie: 

 informacji w zakresie występujących zmian w prowadzonej 
polityce kadrowej; 

 informacji zawierającej dane, co do liczby i zakresu 
realizowanych skierowań w laboratorium przed i po 
outsourcingu.   
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Prezes Zarządu Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska. 

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. przeprowadzenia rokowań  
w sprawie odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia 
z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 
przeznaczonych na poszerzenie drogi powiatowej (druk nr 12/28). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie: 
 wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Naczelnika w formie 

pisemnej rokowań w sprawie odszkodowań na rzecz osób 
fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu 
Gryfińskiego nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, Gmina Gryfino, przeznaczonych pod 
drogę publiczną powiatową, jako zbiorczą w ciągu istniejącej 
drogi powiatowej Daleszewo – Chlebowo; 

 ustalił do rokowań kwotę odszkodowania; 
 zobowiązał Wydział „GN” do wystąpienia do Kancelarii Prawnej 

obsługującej Starostowo Powiatowe o przygotowanie wniosku  
do Prokuratorii Generalnej w zakresie odszkodowania Skarbu 
Państwa wynikającego z uchwalonego przez Gminę planu 
zagospodarowania przestrzennego i decyzji podziałowych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk 
nr 13/28). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyboru formy 

przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 95/2015 w sprawie wyboru 
formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (forma 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej 
numerem działki 158 o pow. 374 m2). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk 
nr 14/28). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 

wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w obrębie 3 miasta Gryfino. 

 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta 
Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 96/2015 w sprawie 
ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (cena 
wywoławcza w wysokości 710 000,00 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie 
wniosku Zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
dotyczącym rozłożenia na raty części zwrotu nakładów 
poniesionych przez Powiat Gryfiński na prace modernizacyjno-
remontowe Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie  
przy ul. Armii Krajowej 8 (druk nr 15/28). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zarządu 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania odsetek z dniem 1 lipca br. 
oraz rozłożenia na 8 rat części zwrotu nakładów poniesionych przez 
Powiat Gryfiński na prace modernizacyjno-remontowe Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8,  
w wysokościach i terminach wskazanych poniżej: 

 rata w kwocie 27 706,56 zł do dnia 06.07.2015 r., 
 rata w kwocie 27 706,56 zł do dnia 05.10.2015 r., 
 rata w kwocie 27 086,88 zł do dnia 21.12.2015 r., 
 rata w kwocie 25 554,56 zł do dnia 21.03.2016 r., 
 rata w kwocie 25 554,56 zł do dnia 06.06.2016 r., 
 rata w kwocie 25 554,56 zł do dnia 19.08.2016 r., 
 rata w kwocie 25 554,56 zł do dnia 04.11.2016 r., 
 rata w kwocie 25 554,59 zł do dnia 31.12.2016 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  

i „FK”. 
 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. – 
Wydziału „GN” (druk nr 16/28). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zmianę planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „GN”. Zmniejsza się plan w dziale 
700, rozdziale 70005, paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę 
107 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w dziale 750, rozdziale 
75020, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę  
70 000,00 zł oraz paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 
37 000,00 zł. W ramach dokonanych zmian, Zarząd wyraził zgodę  
na wymianę oświetlenia w Wydziale Komunikacji i Transportu  
w Chojnie. 

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

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s: 
 przyjęcia rezygnacji wiceprezesa Spółdzielni Socjalnej 

„Promyk” w Goszkowie z pełnionej funkcji; 
 podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

upoważnienia do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego  
na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej „Promyk”  
z siedzibą w Goszkowie oraz udziału w głosowaniu w sprawie 
wyboru wiceprezesa Spółdzielni (druk nr 17/28). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz wiceprezes 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie – Aneta Sajdowska. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz po wysłuchaniu wiceprezesa 
Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie, Zarząd jednogłośnie 
przyjął rezygnację wiceprezesa z pełnionej funkcji.  

 
Następnie Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

upoważnienia do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Walnym 
Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej „Promyk” z siedzibą  
w Goszkowie oraz udziału w głosowaniu w sprawie wyboru 
wiceprezesa Spółdzielni, udzielając upoważnienia Jerzemu Milerowi. 
 
 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Jerzemu Milerowi upoważnienia do reprezentowania Powiatu 
Gryfińskiego na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej „Promyk” z siedzibą w Goszkowie oraz 
udziału w głosowaniu w sprawie wyboru wiceprezesa Spółdzielni w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 97/2015 w sprawie 
udzielenia Jerzemu Milerowi upoważnienia do reprezentowania 
Powiatu Gryfińskiego na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej 
„Promyk” z siedzibą w Goszkowie oraz udziału w głosowaniu  
w sprawie wyboru wiceprezesa Spółdzielni. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie. 
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20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – c.d. 
 

- Zarząd zapoznał się ze wstępną informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2015 r.; 
- Zarząd zapoznał się z informacją podinspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. zdarzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 
w dniu 24 czerwca 2015 r.; 
- Zarząd zapoznał się z projektem uchwały, który był przedmiotem Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w dniu  
1 lipca 2015 r. w sprawie zgody na zaciągniecie przez Zarząd zobowiązań finansowych 
na kwoty przekraczające progi określone w Umowie Spółki.  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 28/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 …………………………….. 


