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Protokół nr 30/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 830  do 910  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 Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Członek Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag 
(porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 29/V/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – 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 1/30). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 102/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (na okres 3 lat części 
działki gruntu oznaczonego nr 169 o pow. 25 m2, położonego w obrębie 
4 miasta Trzcińsko-Zdrój, stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, z przeznaczeniem na pawilon 
handlowy).   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody 
na podpisanie aneksu nr 4 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 
2012 r. (druk nr 2/30). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie Aneksu nr 4 do umowy dzierżawy z dnia  
6 kwietnia 2012 r., który dodaje do paragrafu 4 umowy ust. 3  
w brzmieniu: „3. Wydzierżawiający wyraża zgodę na dysponowanie 
przez Dzierżawcę  nieruchomościami dla celów budowlanych. Zgoda 
niniejsza obejmuje działki: 
 nr 162/1 obręb ewidencyjny Gryfino 3, działka posiada 

urządzoną KW nr SZ1Y/00046561/0, 
 nr 275 obręb ewidencyjny Gryfino 3, działka posiada urządzoną 

KW nr SZ1Y/00032048/7, 
 nr 161/1 obręb ewidencyjny Gryfino 5, działka posiada 

urządzoną KW nr SZ1Y/00028223/7, 
 nr 257/11 obręb ewidencyjny Pniewo, działka posiada urządzoną 

KW nr SZ1Y/00045443”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  
w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych 
składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie, wykazanych w protokole nr 3/2015 Komisji 
do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych 
(druk nr 3/30). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników 
majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie, wykazanych w protokole nr 3/2015 Komisji do spraw 
zagospodarowania ruchomych składników majątkowych z dnia  
10 lipca 2015 r., w sposób proponowany przez Komisję. 
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Jednocześnie ustalił wartość telefonów komórkowych w oparciu  
o wycenę uzyskaną z komisu, pozostawiając ją na tym samym 
poziomie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki 
na 2015 r.(druk nr 6/30). 
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu planu  finansowego wydatków 
jednostki w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności o kwotę 10 000,00 zł, w związku z brakiem 
środków na funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania  
o niepełnosprawności.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków 
jednostki na 2015 r. (druk nr 7/30). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w spawie zwiększenia planu 
finansowego wydatków jednostki na 2015 r. o kwotę 4 920,00 zł  
na wykonanie prac remontowych w gabinecie profilaktyki i pomocy 
przedlekarskiej jednostki, w wyniku stwierdzonych uchybień podczas 
przeprowadzonej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gryfinie. 

W opinii Zarządu jednostka może sfinansować remont ze środków  
w ramach własnego planu finansowego lub ewentualnie wystąpić  
z wnioskiem do Zarządu o jego zwiększenie w IV kwartale.  

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

 
6. 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 8/30). 
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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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: 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 103/2015 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”. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania 
modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 4/30). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zlecenie firmie ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski i s-ka  
ze Szczecina wykonania modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej 
w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,  
za  kwotę 48 218,68 zł brutto i podpisał w tym zakresie umowę.  

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.251.10.2015.SD. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. zatwierdzenia koncepcji dokumentacji projektowej 
przebudowy, rozbudowy i modernizacji wraz ze zmianą funkcji 
budynków zlokalizowanych przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie  
na potrzeby Urzędu Pracy (druk nr 5/30). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził  koncepcję  
dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji 
wraz ze zmianą funkcji budynków zlokalizowanych przy ul. Łużyckiej 
82 w Gryfinie na potrzeby Urzędu Pracy. 

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

 
- Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału „RI” z dnia 9 lipca br. 
wzywającym Stowarzyszenie „Dom z Sercem” z Trzcińska-Zdrój do dostarczenia 
brakujących dokumentów umożliwiających wykonanie prac polegających  
na zagospodarowaniu terenów zielonych obiektu zabytkowego, tj. brak decyzji 
konserwatora zabytków na wycinkę 4 drzew zakwalifikowanych w projekcie  
do usunięcia; 
- Zarząd zapoznał się z zapytaniem Naczelnika Wydziału „RI” z dnia 10 lipca br.  
skierowanym do Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju dot. wykonania  
naprawy części ścieżek w ramach bieżących remontów zgodnie z zapisami umowy 
użyczenia nr 9/GN/2015, przed wykonaniem robót brukarskich w ramach 
realizowanego zadania pn. „Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku Zdroju”. 
 

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

 
- Zarząd zapoznał się z pismem znak: L.dz. 6861/15 Komendanta Powiatowego Policji 
w Gryfinie z dnia 6 lipca br. dot. częściowego pokrycia wydatków inwestycyjnych  
na zakup radiowozu oznakowanego. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 30/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 …………………………….. 


