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 Protokół nr 41/V/2015 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu  1 października 2015 r. w godz. od 930 do 1430 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 40/V/2015 z dnia 24 września 2015 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 1/41). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 126/2015 w sprawie 
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

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

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Inspektor nadzoru 
inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku Zdroju” – Zygfryd Szkudlarek. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński oraz Inspektor nadzoru pan Zygfryd 
Szkudlarek przedstawili Zarządowi stopień zaawansowania prac  
i dotrzymania terminów ich wykonania związanych z realizacją 
inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Inspektor nadzoru 
inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku Zdroju” – Zygfryd Szkudlarek. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 2/41). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych, w którym wprowadzono 
poprawkę w zakresie terminu dzierżawy (od 29.10.2015 r. do 
01.11.2015 r.). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 
Świętych wraz z poprawką? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 127/2015 w sprawie 
określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 
akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 
komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych 
z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 3/41). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  
z Dniem Wszystkich Świętych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 
miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 
kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 128/2015 w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 
dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  
w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 
związanych z Dniem Wszystkich Świętych.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów na wykonanie 
dokumentacji technicznej na brakujące odcinki w branży drogowej 
oraz sieci infrastruktury drogowej w branży energetycznej  
i kanalizacji deszczowej, niezbędne do realizacji przebudowy  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1356Z i Nr 1472Z – ulica Armii 
Krajowej i 9-go Maja w Gryfinie (druk nr 4/41). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umów: 
- Nr 34/ZD/2015 z firmą Zakład Usług Technicznych „KOMPLET 

INWEST” ze Szczecina na wykonanie dokumentacji technicznej wraz 
z kosztorysami przebudowy oraz szczegółową specyfikacją techniczną 
(w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej) drogi powiatowej  
Nr 1472Z - ulica 9 Maja w Gryfinie o długości około 380 mb, za kwotę 
28 388,40 zł brutto, 

- Nr 35/ZD/2015 z firmą Zakład Usług Technicznych „KOMPLET 
INWEST” ze Szczecina na wykonanie dokumentacji technicznej wraz 
z kosztorysami przebudowy oraz szczegółową specyfikacją techniczną 
(w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej) drogi powiatowej  
Nr 1356Z - ulica Armii Krajowej w Gryfinie o długości  60 mb, za 
kwotę 23 009,61 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2015 r. (druk nr 5/41). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięcia środków w planie wydatków jednostki w wysokości  
27 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 

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

6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 6/41). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 165,37 zł,  
w związku z uzyskaniem środków stanowiących odsetki od 
nieterminowych spłat należności za wyżywienie oraz środków 
stanowiących opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji. 

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

7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 7/41). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków jednostki kwoty  
8 524,74 zł między paragrafami na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane.  

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

8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2015 r. (druk nr 8/41). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków jednostki między 
działami kwoty 20 486,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.  

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

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 9/41). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się o 46 000,00 zł plan wydatków jednostki z przeznaczeniem 
na wynagrodzenia. 

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

10. 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 10/41). 

 
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 - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 129/2015 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”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała  
od godz. 1100 do godz. 1415. W tym czasie odbyło się spotkanie z Prezesem Spółki „Dom 
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Lekarski” panem Dariuszem Piotrowskim, Prezesem Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. panią Edytą Nowotarską oraz Członkiem Rady Nadzorczej Spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o panem Jackiem Chmielewskim.  

 
11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 
- pismem z dnia 21 września 2015 r. Wiceprezesa NIK, znak: LBI-4101-031-

00/2014, dot. informacji o wynikach kontroli funkcjonowania koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej w województwie podlaskim, 

- artykułami z gazet dot. szkolnictwa zawodowego, 
- pismem z dnia 21 września 2015 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 

znak: WUP.XVI.A/5620/61113-2/100/MSiu/13, dot. realizacji projektu „Młodzi 
aktywni”. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 
serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 41/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 …………………………….. 


