
Protokół nr 34/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 13 sierpnia 2015 r. w godz. od 900 do 1040 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  33/V/2015  z  dnia  6  sierpnia  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s  zatwierdzenia  sprawozdania  z  okresowej  realizacji  rocznego
planu kontroli Komisji Rewizyjnej  (druk nr 1/34).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego
planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  z  okresowej  realizacji  rocznego  planu  kontroli
Komisji Rewizyjnej 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  zatwierdzenia  sprawozdania  z  okresowej
realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Nadzór nad realizacją zadania - „BRZ”.

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i  Leśnictwa dot.  wyrażenia  zgody na podpisanie umowy z Gminą
Cedynia w/s udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań związanych
z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest, znajdujących
się na terenie gminy (druk nr 2/34).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.  
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy
nr 7/OŚ/15 z  Gminą  Cedynia o udzielenie  dotacji  celowej  do kwoty
7 000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem pokryć
dachowych zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”.

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

3. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  w/s  udzielenia  zamówienia  w  trybie  
z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe – „Restauracja historycznego
obiektu  zabytkowego  w Domu Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  -
Zdroju”  –  I  część  zamówienia:  Rewitalizacja  parku  wokół  DPS  
w Trzcińsku - Zdroju” (druk nr 3/34).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów,
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
i  Zamówień  Publicznych,  po  zapoznaniu  się  z  protokołami
konieczności  nr  1  i  nr  3,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
zawarcie  umowy  na  roboty  dodatkowe  do  umowy  podstawowej  na
roboty budowlane Nr 2/S/15 z dnia 29.05.2015 r. dotyczące inwestycji
pn.:  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  w  Domu
Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  -  Zdroju”  –  I  część  zamówienia:
Rewitalizacja parku wokół  DPS w Trzcińsku - Zdroju”,  z obecnym
Wykonawcą tj. firmą Giardino Beata Cabaj z/s w Szczecinie za kwotę
24 500,00  zł  brutto.  Przedmiotowa  umowa  zostanie  podpisana  po
otrzymaniu  wyjaśnień  w  zakresie  –  czy  w  ramach  zleconych  prac
dodatkowych,  zamiast  wymiany słupów nośnych lamp zewnetrznych
na  nowe,  istnieje  możliwość  pozostawienia   istniejących  słupów
żeliwnych, po ich renowacji.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

4. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  w/s  udzielenia  zamówienia  w  trybie  
z wolnej ręki pn. „Roboty dodatkowe – „Restauracja historycznego
obiektu  zabytkowego  w Domu Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  -
Zdroju”  (druk nr 4/34).

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z protokołem konieczności
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nr 2, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na roboty
dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane Nr 1/S/15  
z  dnia  29.05.2015  r.  dotyczące  inwestycji  pn.:  „Restauracja
historycznego  obiektu  zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  
w  Trzcińsku  -  Zdroju”,   z  obecnym  Wykonawcą  tj.  firmą  Zakład
Ogólnobudowlany  Kazimierz  Pakiet  z/s  w  Myśliborzu  za  kwotę  
12 000,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

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

5. Wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki
na 2015 r. (druk nr 5/34).

Od tego momentu w posiedzeniu  uczestniczył Członek Zarządu – Henryk Kaczmar.

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa
się  z  rezerwy  celowej  budżetu  powiatu  plan  wydatków  jednostki
o 6 036,78 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

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

6. Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Nowym
Czarnowie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki
na 2015 r. (druk nr 6/34).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Specjalnych  w  Nowym  Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  
z  rezerwy  celowej  budżetu  powiatu  plan  wydatków  jednostki
o 17 855,72 zł,  z przeznaczeniem na wypłatę  nagród jubileuszowych.

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

7. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień  Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków
Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  na  2015  r.  –  Wydziału  „RI”
(druk nr 7/34).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika
Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  zgodnie  
z  którym zmniejsza  się  o  40 000,00 zł  plan wydatków na realizację
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zadania „Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego
na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości  opieki  medycznej  oraz
współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie,
przy  jednoczesnym  przeznaczeniu  środków  na  zadanie  „Wymiana
kotła olejowego w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”.

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

8. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień  Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków
Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  na  2015  r.  –  Wydziału  „RI”
(druk nr 8/34).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika
Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych,  zgodnie  
z  którym  zwiększa  się  z  rezerwy  ogólnej  budżetu  powiatu  plan
wydatków  w  dziale  851-Ochrona  zdrowia  o  29  926,50  zł,  
z  przeznaczeniem  na  uregulowanie  zobowiązania  na  podstawie
Wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Szczecinie,  II  Wydział  Cywilny
Odwoławczy.

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

9. Wniosek Naczelnika  Wydziału Zarządzania  Drogami  w/s  zmiany
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na
2015 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 9/34).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się  zmian między
zadaniami  inwestycyjnymi  w  rozdziale  60014-Drogi  publiczne
powiatowe; zmniejsza się o 20 000,00 zł plan wydatków na realizację
zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój –
Gogolice,  na  odcinku  Trzcińsko-Zdrój  –  Antonowice”,  przy
jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  zadanie  „Roboty
drogowe  na  drogach  powiatowych  w  Gminie  Mieszkowice,
przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni”.

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

10. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i Leśnictwa w/s zmiany planu wydatków na 2015 r. finansowanych
środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 10/34).

4



Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa,  zgodnie  z  którym
dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych finansowanych
środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 60014-
Drogi  publiczne  powiatowe,  zmniejsza  się  o  50 000,00  zł  plan
wydatków  na  realizację  zadania  „Przebudowa  drogi  powiatowej  
Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój –
Antonowice”,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na
zadanie  „Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  ulicy
Jagiellońskiej w Chojnie”.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałom:  „FK”  
i „OŚ”.

11. 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 11/34).

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 109/2015 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”.

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

-  uchwałą  Nr  XVII.177.S.2015  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. 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
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uchwalenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  lata
2015-2039;

-  odpowiedzią  Regionalnej  Izby Obrachunkowej,  znak:  K.0010.301.1.HB.2015,  
z  dnia  4  sierpnia  2015  r.,  na  pismo  w  sprawie  zmiany  terminu  usunięcia
nieprawidłowości wykazanych w uchwale Nr XVI.161.S.2015 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 lipca 2015 r.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 34/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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