
Protokół nr 42/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu   8  października  2015  r.  w  godz.  od  745  do  1310  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  41/V/2015  z  dnia  1  października  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie  w/s  wyrażenia  zgody  na  kasację  środków  trwałych,
pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz ich nieodpłatne
przekazanie   (druk nr 1/42).

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

Zarząd,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Naczelnika  Wydziału
Organizacji  i  Informacji,  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora
Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  jednogłośnie
wyrażając  zgodę  na  kasację  środków  trwałych  oraz  pozostałych
środków  trwałych  (części  wyposażenia)  i  nieodpłatne  przekazanie
składników majątku rzeczowego wymienionych w protokole Nr 1/2015
z  przeprowadzonej  oceny  składników  majątku  ruchomego  z  dnia  
10 września 2015 r. 

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

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

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy
nr 9/EK/15 o wsparcie  realizacji  zadania publicznego pod nazwą
„Cienie zapomnianych kultur 2015” w Kołbaczu  (druk nr 2/42).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  
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Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
zawarcie  Aneksu  nr  2  do  umowy  nr  9/EK/15  o  wsparcie  realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Cienie zapomnianych kultur 2015”  
w  Kołbaczu  realizowanego  przez  Stowarzyszenie  Spichlerz  Sztuki  
z Kołbacza, w którym przedłuża się do 11 października 2015 r. termin
realizacji zadania jak również zmiana dotyczy zaproszonego artysty.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s ustalenia wysokości nagrody Starosty Gryfińskiego z
okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  oraz  listy  nagrodzonych
nauczycieli i dyrektorów     (druk nr 3/42).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  ustalił  wysokość
nagrody  Starosty  Gryfińskiego  dla  dyrektorów  i  nauczycieli  oraz
zatwierdził  listy  osób,  którym  przyznano  nagrody  Starosty
Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości
28 600,00 zł. W/w środki będą pochodziły ze środków zaplanowanych
w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s przyjęcia zadań priorytetowych w sferze pożytku
publicznego  na  2016  rok  oraz  ogłoszenia  konsultacji  Programu
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego
na 2016 rok     (druk nr 4/42).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki, po wprowadzeniu poprawek (rozszerzenie realizowanych
zadań  o  –  bezpieczeństwo,  dodatkowa  kwota  20 000,00  zł),  Zarząd
jednogłośnie  przyjął  zadania  priorytetowe  w  sferze  pożytku
publicznego  na  2016  r.  oraz  skierował  do konsultacji   społecznych  
w terminie od 9 - 29 października 2015 r. Program współpracy Powiatu
Gryfińskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  
2016 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.
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5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy
stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/42).

Zarząd  zapoznał  się  z  protokołem  z  posiedzenia  Komisji
Stypendialnej w dniu 2 października 2015 r. oraz projektem uchwały w
sprawie  określenia  listy  stypendystów  Stypendium  Rady  Powiatu
Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów
szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  130/2015  w  sprawie
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu – Henryk Kaczmar.

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy    na
opracowanie strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego
do roku 2020   (druk nr 6/42).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki,  po wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę  na  podpisanie  umowy  nr  39/EK/15  pomiędzy  Powiatem
Gryfińskim,  Uniwersytetem  Szczecińskim  a  Stowarzyszeniem
„Człowiek,  Nauka,  Środowisko”  z/s  w  Szczecinie  na  opracowanie
strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020 za
kwotę 30 000,00 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych  w/s  wyrażenia  zgody  na  udzielenie   zamówienia  
w  trybie  z  wolnej  ręki   pn.  „Roboty  dodatkowe  -  Restauracja
historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  
w  Trzcińsku  Zdroju”-  II  część  zamówienia:  Rewitalizacja  parku
wokół DPS w Trzcińsku Zdroju”   (druk nr 6a/42).
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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, po zapoznaniu się z protokołem konieczności
nr 5, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na roboty
dodatkowe  przy  inwestycji  „Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego  w Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”-  II
część zamówienia, z obecnym Wykonawcą tj. firmą Kazimierz Pakiet
Zakład  Ogólnobudowlany  z/s  w  Myśliborzu  za  kwotę  23 500,00  zł
brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

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

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody  na  podpisanie  umowy  na  wykonanie  modernizacji
nawierzchni  drogi  powiatowej  Nr  1363Z  –  ulica  Nadodrzańska  
w Widuchowej   (druk nr 7/42).

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 Nr 36/ZD/2015 z firmą
MALDROBUD  Sp.  z  o.o.  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  
w  Myśliborzu  na  wykonanie  modernizacji  nawierzchni  drogi
powiatowej Nr 1363Z – ulica Nadodrzańska w Widuchowej, odcinek 
o długości 190 mb (pow. 760 m2) za kwotę 98 316,53 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  Zarządzania  Drogami  w/s  zmiany
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie
na 2015 r. – Wydziału „ZD”   (druk nr 8/42).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 4 920,00 zł plan
wydatków w rozdziale  60014-Drogi  publiczne powiatowe na zadanie
inwestycyjne  „Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  
m. in. przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe
do  szkół,  w  tym  także  dokumentacja  techniczna”,  w  związku  

4



z  udzieleniem  pomocy  finansowej  z  budżetu  Gminy  Cedynia  na
wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi
powiatowej Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica.

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

10.Wniosek   Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zmiany  harmonogramu  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 9/42).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zwiększa  się  transzę  w październiku  o  17 000,00 zł  i  w  listopadzie  
o  20 000,00  zł,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  niewykorzystanej
transzy wrześniowej.   

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

11.Wniosek   Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zmiany  w  planie  finansowym  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 10/42).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza się o 500,00 zł plan wydatków w rozdziale 85403-Specjalne
ośrodki  szkolno-wychowawcze  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia,
przy  jednoczesnym zwiększeniu  planu  wydatków  na  wynagrodzenia
bezosobowe, z przeznaczeniem na zapłatę za okresowe badanie stanu
technicznego budynków ośrodka.

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

12.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 11/42).

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.
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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 131/2015 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”.

13.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany
budżetu powiatu na 2015 rok   (druk nr 12/42).    

W tym momencie  na posiedzenie  Zarządu Powiatu powrócił  Członek Zarządu – Henryk
Kaczmar.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie zmiany  budżetu  powiatu  na  2015  rok  w  brzmieniu  zaproponowanym  przez
wnioskodawcę?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

14.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 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 (druk
nr 13/42).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
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.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia  
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2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata
2015-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
w Gryfinie 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.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

15.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

1. Po zapoznaniu się z pismem z dnia 30 września 2015 r. Przewodniczącego Zarządu
Związku  Celowego  Powiatów  Województwa  Zachodniopomorskiego,  znak:
ZCPWZ.3020.8.2015,  dot.  realizacji  projektu  GESUT  i  BDOT500,  Zarząd
jednogłośnie nie wyraził zgody na przyjęcie zwiększonego dofinansowania projektu
z uwagi na zbyt krótki czas realizacji zadania – nadzór nad realizacją zadania „GP”.

2. Zarząd zapoznał  się  z  pismem Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w Nowym
Czarnowie z dnia 20 sierpnia 2015 r., znak: ZSS.D.061.7/2015, w sprawie przyjęcia
darowizny tj.  zmywarki  do  naczyń  marki  Bosch z  przeznaczeniem do pracowni
gospodarstwa domowego.

3. Zarząd  zapoznał  się  z  projektem  porządku  obrad  X  sesji  Rady  Powiatu,  która
odbędzie się 22 października 2015 r.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 42/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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