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Protokół nr 33/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 6 sierpnia 2015 r. w godz. od 830 do 1005 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 32/V/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na kasację środków trwałych (części 
wyposażenia) (druk nr 1/33). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
kasację środków trwałych (części wyposażenia), wymienionych  
w protokole nr 4/2015 z przeprowadzonej likwidacji majątku 
ruchomego z dnia 20 lipca 2015 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz Wydziałowi „OR”. 
 

2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku wykonawcy  
i wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania 
pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 1  
w Chojnie wraz z budową windy”  (druk nr 2/33). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy  
nr 01/RI/15 z dnia 30 marca 2015 r. zawartej z firmą IZOMORFIS 
Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk ze Szczecina na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania 
pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 1  
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w Chojnie wraz z budową windy”, w którym wydłuża się termin 
realizacji zadania do dnia 2 października 2015r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie przeglądu 
obiektów mostowych leżących w ciągu dróg powiatowych (druk  
nr 3/33). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy zlecenia,  
nr 27/ZD/2015 z Czesławem Świątkiem – inspektorem nadzoru robót 
ogólnobudowlanych, na wykonanie przeglądu 10 obiektów mostowych 
leżących w ciągu dróg powiatowych za kwotę 15 000,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 
zgody na podpisanie Aneksu do umowy zawartej z Gminą Chojna 
w/s uzgodnienia zasad, terminów i sposobu finansowania zadania 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy 
Jagiellońskiej w Chojnie” (druk nr 4/33). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, jednogłośnie wyrażając zgodę na zawarcie 
Aneksu nr 1 do umowy nr 15/ZD/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zawartej  
z Gminą Chojna w sprawie uzgodnienia zasad, terminów i sposobu 
finansowania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie”, w którym w związku  
z trudnościami finansowymi gminy wydłuża się do 30 września 2015 r. 
termin wniesienia III raty dotacji na realizację w/w zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku 
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przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część 
tej samej nieruchomości (druk nr 5/33). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której 
przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku 
przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  
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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości. 
 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. 
 

6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s wyrażenia zgody na umorzenie odsetek ustawowych 
(druk nr 6/33). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyrażając 
zgodę na umorzenie odsetek ustawowych w wysokości 17 groszy za 
nieterminową zapłatę zobowiązań ( dot. noty odsetkowej  
nr NOJB/0213/7/2015) 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r.  (druk  
nr 7/33). 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów i wydatków jednostki o kwotę 2 800,00 zł, w  związku  
z otrzymaniem środków w ramach zbiórki publicznej od Fundacji 
PGE Energia z sercem. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

8. 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 8/33). 

 
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 108/2015 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”. 
 

9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
1. Zarząd zapoznał się z: 

- pismem, znak ST/DPS/EK/158/07/2015, Stowarzyszenia „Pod Dębami”  
w Dębcach, dotyczącym przeprowadzonej rocznej kontroli obiektów budowlanych. 
Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do sprawdzenia stanu technicznego obiektu 
wskazanego w protokole w poz. nr 7 hangar, a Wydział „GN” do wydania opinii  
w zakresie jego dalszego użytkowania, 
- pismem firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą  
w Myśliborzu w sprawie zorganizowania spotkania dot. realizacji zadania  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie” 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej.   
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 33/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 …………………………….. 


