
Protokół nr 32/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 30 lipca 2015 r. w godz. od 830  do 1130  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  31/V/2015  z  dnia  23  lipca  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca
2015  r.   w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r. (druk nr 1/32).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015  
z  dnia  26  marca  2015  r.   w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.  
i jednogłośnie zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do wystąpienia
z zapytaniem do:

- Zarządu PFRON, czy w świetle przyznanych powiatowi środków
oraz pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 8 lipca
2015 r.),   nastąpi zmiana  rozporządzenia  ustalająca nowy wskaźnik
przekazywania środków finansowych dla uczestnika WTZ,

-  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  (w nawiązaniu  do  pisma
otrzymanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca
2015  r.)   czy  wpłynie  na  to,  aby  zaistniała  podstawa  prawna  do
zwiększenia  środków  finansowych  przekazywanych  na  uczestnika
WTZ.  Dodatkowo  wskazuje  się,  iż  przyznane  powiatowi  środki  
są niewystarczające na pokrycie bieżących potrzeb na realizacje zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 
w Gryfinie.

2. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  powołania
Zespołu  ds.  opracowania  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2022
(druk nr 2/32).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Zespołu  
ds.  opracowania  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2022. 

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  powołania  Zespołu  ds.  opracowania  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2022 w brzmieniu zaproponowanym
przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  105/2015  w  sprawie
powołania  Zespołu  ds.  opracowania  Powiatowej  Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na
lata 2016-2022.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”
w Gryfinie.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  
w/s  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy  z  Gminą  Moryń  
dot.  dofinansowania na uruchomienie linii  użyteczności  publicznej
na trasie Moryń – Cedynia – Chojna w okresie wakacyjnym (druk
nr 3/32).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.  

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  
z  Gminą  Moryń  w  sprawie  dofinansowania  w  wysokości  750  zł
uruchomienia linii użyteczności publicznej na trasie Moryń – Cedynia
–  Chojna  w  okresie  wakacyjnym  (wartość  zadania  -  do  kwoty
10 928,17 zł brutto).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.
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4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  
w/s wyrażenia zgody na zwiększenie dochodów i wydatków budżetu
powiatu na 2015 r. (druk nr 4/32).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  dochodów  
i wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 750,00 zł ( w związku 
z zawarciem umowy z Gminą  Moryń  w sprawie dofinansowania na
uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń – Cedynia
– Chojna w okresie wakacyjnym). 

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

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.  

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania
propozycji  pozbawienia  odcinka  byłej  drogi  krajowej  Nr  3
przebiegającej  przez  teren gminy Stare  Czarnowo kategorii  drogi
gminnej (druk nr 5/32).

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

Po zapoznaniu się  z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania
propozycji  pozbawienia  odcinka  byłej  drogi  krajowej  Nr  3
przebiegającej  przez  teren  gminy  Stare  Czarnowo  kategorii  drogi
gminnej,  Zarząd  jednogłośnie  zobowiązał  Wydział  „ZD”  do  jego
uzupełnienia  o  informację  kto  jest  właścicielem terenu,  przez  który
przebiega  przedmiotowa  droga  oraz  o  stanowisko  samorządu
województwa zachodniopomorskiego w tym zakresie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
w/s  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  na  zadanie  
pn.  „Przebudowa  nawierzchni  odcinków  dróg  powiatowych  na
terenie  Powiatu  Gryfińskiego  –  gminy:  Moryń,  Mieszkowice  
i Cedynia” (druk nr 6/32).

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej.

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  
po  zapoznaniu  się  z  propozycją  komisji  przetargowej  powołanej  do
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przeprowadzenia  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  
pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie
Powiatu  Gryfińskiego  –  gminy:  Moryń,  Mieszkowice  i  Cedynia”,
Zarząd większością  głosów unieważnił  postępowanie przetargowe na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

W tym momencie  na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu
– Tomasz Siergiej.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
w/s  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  na  zadanie  
pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych Powiatu
Gryfińskiego na terenie Gminy Chojna” (druk nr 7/32).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  
po  zapoznaniu  się  z  propozycją  komisji  przetargowej  powołanej  do
przeprowadzenia  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  
pn.  „Przebudowa nawierzchni  odcinków dróg powiatowych Powiatu
Gryfińskiego  na  terenie  Gminy  Chojna”,  Zarząd  jednogłośnie
unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody  na  zlecenie  dostawy  znaków  drogowych  dla  potrzeb
oznakowania pionowego dróg powiatowych (druk nr 8/32).

Na wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie
Dróg  Sp.  z  o.o.  z  Tuchowa  dostawy  znaków  drogowych  wraz  
z  uchwytami  do montażu dla  potrzeb  oznakowania  pionowego  dróg
powiatowych za kwotę 64 289,21 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

9. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji na
dofinansowanie  zadania  „Usuwanie  azbestu  i  wyrobów

4



zawierających  azbest  z  obiektów  budowlanych,  położonych  na
terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/32).

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 podpisanie umowy
nr  6/OŚ/15  o  udzielenie  dotacji  celowej  do  kwoty  4 000,00  zł  na
dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest  z  obiektów  budowlanych,  położonych  na  terenie  Powiatu
Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.  

10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s  wyrażenia  zgody  na  kasację  środków  trwałych  (części
wyposażenia) (druk nr 10/32).

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

Zarząd  jednogłośnie  postanowił,  iż  wniosek  Dyrektora  Domu
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w sprawie wyrażenia zgody
na  kasację  środków  trwałych  (części  wyposażenia),  wymienionych  
w  protokole  nr  4/2015  z  przeprowadzonej  likwidacji  majątku
ruchomego z dnia 20 lipca 2015 r. rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi  Domu
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz Wydziałowi „OR”.

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

11. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 11/32).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendanta  Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się
transzę  w  lipcu  o  150  000,00  zł  (wypłata  nadgodzin  dla
funkcjonariuszy), przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w sierpniu.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Kierownikowi jednostki.
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12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na
2015 r.  (druk nr 12/32).
Zarząd pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Domu Pomocy

Społecznej  w  Nowym  Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się
transzę w lipcu o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy
w listopadzie.

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

13. Wniosek  Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami  w/s  zmiany
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na
2015 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 13/32).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania
Drogami,  Zarząd  zgodnie  z  propozycją  Skarbnika  Powiatu
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zmianę  planu  finansowego  poprzez
zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne  „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice,  na odcinku
Trzcińsko-Zdrój  –  Antonowice”  o  kwotę  15 000,00  zł,  przy
jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  wynagrodzenia
bezosobowe z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie przeglądów
obiektów mostowych.

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

14. 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 14/32).

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
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 106/2015 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”.

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały
nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r.  
w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2015 r. (druk nr 15/32).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr  22/2015  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  05  lutego  2015  r.  
w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2015 r.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.  w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 107/2015 w sprawie zmiany
uchwały  nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie  z  dnia  05  lutego  
2015  r.  w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu
Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

16. Wniosek  Skarbnik  Powiatu  w/s  przyjęcia  sprawozdania  
z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku
roku do dnia 30 czerwca 2015 r. (druk nr 16/32).

Na  wniosek  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  przyjął  jednogłośnie
sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres
od  początku  roku  do  dnia  30  czerwca  2015  r.,  które  zostanie
przedstawione radnym na kolejnej sesji Rady Powiatu.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

1. Zarząd zapoznał się z:
-  informacją  Prezes  Zarządu  Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie  dot.  działania
laboratorium oraz prowadzonej polityki kadrowej;
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-  uchwałą  Nr  XVI.161.S.2015  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w  Szczecinie  z  dnia  22  lipca  2015  r.  w  sprawie  wszczęcia  postępowania
nadzorczego wobec uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok;
-  pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 lipca
2015  r.  znak:  K.0010.298.HB.2015  dot.  wszczęcia  postępowania  w  sprawie
stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  VIII/60/2015  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2015 Rady Powiatu
w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039;
- pismem Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydłużenia terminu płatności III
transzy  umowy  Nr  15/ZD/2015  zawartej  dnia  28  maja  2015  r.  w  sprawie
uzgodnienia  zasad,  terminów  i  sposobu  finansowania  zadania  pn.  „Poprawa
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  ulicy  Jagiellońskiej  w  Chojnie”.  Zarząd
jednogłośnie  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  terminu  płatności  III  transzy
dotacji,  ponieważ  podstawą  zawarcia  przedmiotowej  umowy  była  stosowna
uchwała  Rady  Miejskiej  w  Chojnie,  a  wraz  z  podpisaniem  umowy  otrzymano
zapewnienie  o  zabezpieczeniu  środków  w  wysokościach  i  terminach  w  niej
określonych – nadzór „ZD”.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 32/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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