
Protokół nr 48/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 19 listopada 2015 r. w godz. od 830 do 1230 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  oraz  Wicestarosta  Jerzy  Miler.  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  47/V/2015  z  dnia  12  listopada  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia
Strategii  Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 (druk  
nr 1/48).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata
2015-2020.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 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  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Powiatu
Gryfińskiego na lata 2015-2020.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Sekretarzowi Powiatu.

2. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s  rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  Starosty  Gryfińskiego  (druk  
nr 2/48).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.  

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej Starosty Gryfińskiego.

1



Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  Starosty  Gryfińskiego  w  brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 4 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się – 1 osoba

Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu 
w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  Starosty
Gryfińskiego.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „OŚ”  
i „BRZ.

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

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia
przez  Powiat  Gryfiński  zadania z  zakresu  administracji  rządowej
polegającego  na  zlecaniu  zakładom  opieki  zdrowotnej
przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych
oraz  obserwacji  szpitalnej  osób  stawiających  się  do  kwalifikacji
wojskowej  na  potrzeby  Powiatowej  Komisji  Lekarskiej  (druk  
nr 3/48).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego  – Waldemar Derkacz.

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  przyjęcia  przez  Powiat  Gryfiński  zadania  z  zakresu
administracji  rządowej  polegającego  na  zlecaniu  zakładom  opieki
zdrowotnej  przeprowadzania  badań  specjalistycznych,  w  tym
psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie przyjęcia  przez  Powiat  Gryfiński  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej
polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych  oraz  obserwacji  szpitalnej  osób  stawiających  się  do  kwalifikacji  wojskowej  na
potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 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  przyjęcia  przez  Powiat  Gryfiński  zadania  
z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom
opieki  zdrowotnej  przeprowadzania  badań specjalistycznych,  w tym
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psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego  – Waldemar Derkacz.

4. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych  na realizację programu: „Aktywny samorząd”
w 2015r. (druk nr 4/48).

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 zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób  Niepełnosprawnych   na  realizację  programu:  „Aktywny
samorząd” w 2015r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie zwiększenia  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych   na  realizację  programu:  „Aktywny  samorząd”  w  2015r.  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  zwiększenia  środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych   na  realizację  programu:
„Aktywny samorząd” w 2015r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się  Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.

5. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  powołania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
na  realizację  zadania  własnego  powiatu,  polegającego  na
prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu   (druk nr 5/48).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji
Konkursowej  do  opiniowania  ofert  złożonych  w  konkursie  na
realizację  zadania  własnego  powiatu,  polegającego  na  prowadzeniu
Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na
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realizację  zadania  własnego  powiatu,  polegającego  na  prowadzeniu  Domu  Pomocy  Społecznej  
w Moryniu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  145/2015  w  sprawie
powołania  Komisji  Konkursowej  do  opiniowania  ofert  złożonych  
w konkursie na realizację zadania własnego powiatu, polegającego na
prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

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.

6. Wniosek Geodety  Powiatowego w/s zawarcia  umowy powierzenia
danych osobowych z Głównym Geodetą Kraju   (druk nr 6/48).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Geodeta Powiatowy
 – Grzegorz Downar.

Na  wniosek  Geodety  Powiatowego  Zarząd  jednogłośnie  wyraził
zgodę na zawarcia umowy Nr GP.272.4.2015.KK z Głównym Geodetą
Kraju  w  sprawie  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych
(jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Geodetę  Powiatowego  do
przedłożenia  opinii  prawnej  -  jaki  organ  jest  upoważniony  do
zawierania umów w tym zakresie).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Geodeta Powiatowy
 – Grzegorz Downar.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  podpisania  Aneksu  do  umowy  
w/s  współfinansowania  przez  powiat  realizacji  filmu
dokumentalnego „Art. Location” (druk nr 7/48).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie wyrażając zgodę na
podpisanie  Aneksu  nr  1  do  umowy  nr  33/EK/15  zawartej  ze
Stowarzyszeniem  „Edukacja,  Nauka,  Kultura”  w  Szczecinie  na
współfinansowanie realizacji filmu „Art  location”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

8. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s
podpisania  aneksu  do  umowy  zawartej  z  firmą  PROMIT  na
opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Nr 1368Z 
ul. Jaśminowa w Żórawkach wraz z kanalizacja deszczową    (druk  
nr 8/48).

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  Aneksu  Nr  1  do  umowy  
Nr  21/ZD/2015  z  Pracownią  Projektową  PROMIT  z  Dobrej
Szczecińskiej  na opracowanie dokumentacji  technicznej  przebudowy
drogi  Nr 1368Z ul.  Jaśminowa w Żórawkach,  w którym wyraża się
zgodę na płatność częściową za realizację w/w zadania. 

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

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi
powiatowej nr 1361Z relacji Daleszewo-Czepino   (druk nr 9/48).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  
Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  zlecenie  firmie  Usługi
Melioracyjne s.c.  z Gryfina wykonania poprawy systemu odwodnienia
drogi  powiatowej  nr  1361Z  relacji  Daleszewo-Czepino  do  kwoty  
11 685,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych  w/s  rozpatrzenia  wniosku  Wykonawcy  części
niekwalifikowanej  na:  „Pełnienie  funkcji  inżyniera  kontraktu  
pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  w  Domu
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” na przedłużenie umowy  
nr 3/S/2015 z dnia 03.06.2015 r.   (druk nr 10/48).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków oraz  Inspektor
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nadzoru inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy
Społecznej w Trzcińsku Zdroju” – Zygfryd Szkudlarek.

Zarząd  po  dyskusji  jednogłośnie  postanowił,  iż  wniosek
Wykonawcy części niekwalifikowanej na: „Pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego  
w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”  na  przedłużenie
umowy  nr  3/S/2015  z  dnia  03.06.2015  r.  rozpatrzy  na  kolejnym
posiedzeniu,  po  jego  uzupełnieniu  przez  Naczelnika  Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:  Naczelnik Wydziału Remontów,
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków oraz  Inspektor nadzoru

inwestycji pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej 
w Trzcińsku Zdroju” – Zygfryd Szkudlarek.

11. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej,
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
d) Komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Wykonanie
stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych
oraz  na  terenach zewnętrznych zielonych i  parkingowych
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 11/48).

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

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  tryb
postępowania,  wartość  szacunkową  oraz  Specyfikację  Istotnych
Warunków  Zamówienia  na  zadanie  pn.  „Wykonanie  stałych  prac
porządkowych  w  pomieszczeniach  biurowych  oraz  na  terenach
zewnętrznych  zielonych  i  parkingowych  Starostwa  Powiatowego  
w Gryfinie”.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz
na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 5 osób,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.
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Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  146/2015  w  sprawie
powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Wykonanie  stałych  prac
porządkowych  w  pomieszczeniach  biurowych  oraz  na  terenach
zewnętrznych  zielonych  i  parkingowych  Starostwa  Powiatowego  
w Gryfinie”.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

Pełna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod znakiem: RI.272.9.2015.SD.

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

12. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s    uzgodnienia
projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica,  Czepino, nr 1
miasta Gryfino, Międzyodrze (druk nr 12/48).

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Starosta – Wojciech Konarski,
posiedzenie od tego mementu poprowadził Wicestarosta – Jerzy Miler.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska.

Zarząd omówił  projekt  uchwały w sprawie  uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino
w  obrębach  geodezyjnych:  Żabnica,  Czepino,  nr  1  miasta  Gryfino,
Międzyodrze.

Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach
geodezyjnych: Żabnica, Czepino, nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  147/2015  w  sprawie
uzgodnienia  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Gryfino  w  obrębach  geodezyjnych:  Żabnica,
Czepino, nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „AB”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury
 i Budownictwa – Marta Szamburska.
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13. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  
w/s  wyrażenia  zgody  na  likwidację  pojazdu  wymienionego  
w protokole  Komisji  ds.  dokonania  oceny  przydatności  pojazdów
nabytych  przez  Powiat  Gryfiński  na  mocy  orzeczeń  sądowych  
o  przepadku  pojazdów  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  
o ruchu drogowym   (druk nr 13/48).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.  

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,
 po  zapoznaniu  się  z  protokołem  Nr  KM.7135.15.2015UP z  dnia  
13  listopada  2015  r.  komisji  ds.  dokonania  oceny  przydatności
pojazdów,  które  stały  się  własnością   Powiatu  Gryfińskiego  na
podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną
wydaną  przez  rzeczoznawcę,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
likwidację  pojazdu  osobowego  marki  Ford  KA  o  nr  rej.  
BAR DP 979,  poprzez  jego  odpłatne  przekazanie  do  demontażu  na
stację demontażu pojazdów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany
planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego
w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „OR” (druk nr 14/48).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zwiększa się o 27 949,78 zł
plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na wynagrodzenia
osobowe  pracowników,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  planu
wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

15. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s  zmiany
planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego
w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „ZD” (druk nr  15/48).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarządzania  Drogami,  zgodnie  z  którym  zwiększa  plan  wydatków
Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 9 459,11 zł na realizację
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zadania  „Roboty  drogowe  na  drogach  powiatowych  w  gminie
Mieszkowice, przebudowa chodników modernizacja nawierzchni”.

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

16. Wniosek  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
w  Gryfinie  w/s  zwiększenia  planu  dochodów  i  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 16/48).

Zarząd  negatywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,  jednogłośnie  nie  wyrażając  zgody  na
zwiększenie  o 2 000,00 zł  planu dochodów i  wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r.

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

17. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 17/48).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się
plan  wydatków  jednostki  w  rozdziale  85201-Placówki  opiekuńczo-
wychowawcze o 65 000,00 zł,  przy jednoczesnym zwiększeniu planu
wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze. 

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

18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki
na 2015 r. (druk nr 18/48).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy
Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan
wydatków jednostki na wynagrodzenia osobowe o 28 321,23 zł, przy
jednoczesnym  zmniejszeniu  planu  wydatków  na  wynagrodzenia
bezosobowe,  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne  oraz  pochodne  od
wynagrodzeń.

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

19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 19/48).
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Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  
plan wydatków o 29 985,10 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą
jednostki.

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

20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 20/48).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Czarnowie,  zgodnie  z  którym  zwiększa  się  
plan  wydatków  jednostki  o  35 000,00  zł  z  przeznaczeniem  na
działalność  bieżącą  jednostki.  Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał
Dyrektora  do  tego,  aby  wszelkie  zobowiązania  (za  wyjątkiem  tych,
które  wynikają  już  z  zawartych  umów  w  ramach  stosunku  pracy,
umów zawartych w ramach pracy wykonywanej na podstawie kodeksu
cywilnego,  jak  również  umów  już  zawartych   a  dot.  wyżywienia,
dostaw  leków  i  materiałów  opatrunkowych  oraz  mediów),  
zaciągane były po otrzymaniu pozytywnej opinii Starosty Gryfińskiego
(faksem lub mail).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się  Dyrektorowi jednostki a
w zakresie zwiększenia budżetu DPS - Wydziałowi „FK”.

21. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 21/48).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicedyrektora  Zespołu
Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym
dokonuje  się  przesunięcia  kwoty  14  000,00  zł  w  planie  dochodów
budżetowych jednostki na 2015r. 

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

22. Informacja  Skarbnika  Powiatu  w/s  okresowej  kontroli
prawidłowości  w  sporządzaniu  sprawozdań  przez  jednostki
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego   (druk nr 22/48).

Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu z okresowej
kontroli  prawidłowości  w sporządzaniu  sprawozdań przez  jednostki
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organizacyjne Powiatu Gryfińskiego i jednogłośnie zaakceptował treść
pisma  stanowiącego  odpowiedź  dla  dyrektorów  i  kierowników
jednostek w tym zakresie.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

23. 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 23/48).

W tym momencie  na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Starosta – Wojciech Konarski,
który poprowadził posiedzenie w dalszej części.

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 148/2015 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”.

24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
- opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego;
-  pismem  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  Oddział
Zachodniopomorski, znak: 0-16.0PP.ZS.1941.201, dot. realizacji „Programu wyrównywania
różnic miedzy regionami II”.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 48/V/2015.
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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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