
Protokół nr 50/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu  03  grudnia  2015  r.  w  godz.  od  830  do  1030  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  49/V/2015  z  dnia  26  listopada  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Moryniu  
w/s  wyrażenia  zgody  na  kasację  środków  trwałych  majątku
ruchomego   (druk nr 1/50).

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Moryniu, opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji oraz
orzeczeniami  o  stanie  technicznym  urządzeń,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  kasację  środków  trwałych  znajdujących  
się  w  jednostce,  wymienionych  w  protokole  nr  1/D/2015  Komisji  
do  spraw  zagospodarowania  ruchomych  składników  majątkowych  
z dnia 19 listopada 2015 r.

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

2. Wniosek  Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia  „Dom  z  Sercem”  
w  Trzcińsku-Zdroju  w/s  wyrażenia  zgody  na  likwidację  środków
trwałych (druk nr 2/50).

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia
„Dom  z  Sercem”  w  Trzcińsku-Zdroju,  opinią  Naczelnika  Wydziału
Organizacji i Informacji, ekspertyzą techniczną, Zarząd jednogłośnie
wyraził zgodę na likwidację środków trwałych:

 ogrodzenia  terenu  (siatki),  boksów  betonowych  na  opał,  
które  zostały  zdemontowane  zgodnie  z  realizowaną inwestycją
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pn.  „Restauracja  historycznego obiektu  zabytkowego w Domu
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”;

 magla  elektrycznego  PE-3,  rok  prod.  1990,  koszt  naprawy
przewyższa wartość środka trwałego.

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

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

3. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku (druk nr 3/50).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu
nr 1 do umowy nr 40/EK/15,  zawartej w dniu 27 października 2015 r.
pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim  a  Parafią  Rzymskokatolicką  
pw.  Ducha  Świętego  w  Moryniu,  o  udzielenie  dotacji  celowej  
na  zadanie  pn.  „Remont  zachodniej  części  muru  wraz  z  bramą
wejściową kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu”, w którym:
 §  2  ust.  1  umowy otrzymuje  brzmienie:  „1.  Termin  realizacji

zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia
2015 r.”;

 §  9  ust.  1  umowy  otrzymuje  brzmienie:  „9.  Sprawozdanie
końcowe  z  wykonania  zadania  powinno  zostać  sporządzone
przez  Beneficjenta  w  terminie  30  dni  od  dnia  zakończenia
realizacji  zadania,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  1  umowy,  
tj. do dnia 19 stycznia 2016 r.”;

 pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

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

4. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  rozpatrzenia
wniosku  Stowarzyszenia  „Dom  z  Sercem”  w  Trzcińsku-Zdroju  
w sprawie prac termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju   (druk nr 4/50).
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  wniosku
rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-
Zdroju  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wykonanie  prac
termomodernizacyjnych  w  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  
w  Trzcińsku-Zdroju,   a  także  zabezpieczenia  w  budżecie  Powiatu  
na 2016 r., kwoty 120 tysięcy złotych na zainstalowanie windy, Zarząd
Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w części dotyczącej wyrażenia
zgody na wykonanie  prac termomodernizacyjnych i  w tym zakresie
dysponowanie  przedmiotową  nieruchomością  na  cele  budowlane.
Natomiast mając na uwadze zapis § 1 aneksu nr 1 do umowy najmu 
nr 18/GN/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.,  zgodnie z którym najemca
zobowiązany  jest  do  wydatkowania  rocznej  kwoty  odpisu
amortyzacyjnego  na  odtworzenie  substancji  majątkowej  Domu
Pomocy  Społecznej,  negatywnie  rozpatrzył  wniosek  w  części  dot.
finansowania windy. 

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.

5. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki dot. rozpatrzenia ofert 
i  podpisania  umowy  na  „Zakup  systemów  operacyjnych”  (druk  
nr 5/50).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki
– Waldemar Trzeciak.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki,
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę UNIZETO
Technologies  S.A.  z  siedzibą  w  Szczecinie  na  zakup  systemów
operacyjnych (Microsoft  OEM Win Pro  10  64Bit  Polish  1pk DVD  
z możliwością downgrade do Windows 7 Pro PL 32Bit – 50 szt., pamięć
Kingston 2GB 667MHz DDR2 CL5 – 74 szt.) oraz podpisał umowę  
nr I/05/2015 w tym zakresie na kwotę 46 604,70 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi Informatyki.
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6. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki dot. rozpatrzenia ofert 
i podpisania umowy na „Zakup macierzy dyskowej i komputerów”
(druk nr 6/50).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki,
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – firmę UNIZETO
Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie na zakup macierzy dyskowej
i komputerów (macierz dyskowa Lenovo V3700 – 1 szt., komputer Dell
Optiplex 7020SFF i5-4590 4GB 500GB DVD-RW – 8 szt., monitor Dell
P2414H 23,8' IPS 1920x1080 VGA DVI-D DP 4xUSB 3YPPG – 3 szt.)
oraz  podpisał  umowę  nr  I/04/2015  w  tym  zakresie  na  kwotę  
82 434,60 zł brutto.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi Informatyki.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki
 – Waldemar Trzeciak.

7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w  Chojnie  w/s  zwiększenia  planu  dochodów  i  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r.   (druk nr 7/50).

Na  wniosek  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w  Chojnie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na  zwiększenie  planu  dochodów  wydatków  budżetowych  jednostki  
na 2015 r. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale
85403 –  Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze,  paragrafie  0920 –
Pozostałe  odsetki  (odsetki  od  nieterminowych  spłat  należności  
za  wyżywienie  wychowanków)  o  13,41  zł  oraz  paragrafie  0960  –
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna
pieniężna  fundacji  studenckiej)  o  384,60  zł,  przy  jednoczesnym
zwiększeniu  planu  wydatków  budżetowych  jednostki  w  dziale  854-
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek o 398,01 zł.

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

8. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami  w/s  zmiany
planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. –
Wydziału „ZD”   (druk nr 8/50).
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania
Drogami,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  dokonanie  zmian  
w  planie  wydatków  w  rozdziale  60014-Drogi  publiczne  powiatowe,
zmniejsza się o 100 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  ulicy  Jagiellońskiej  
w  Chojnie”,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  
na bieżące zadania z zakresu utrzymania dróg. 

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

9. Wniosek  Kierownika  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w/s  zmiany  planu  finansowego
Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  na  2015  r.  –  Wydziału  „GP”
(druk nr 9/50).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej, Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  dokonanie  zmian  w planie  wydatków w rozdziale
01005  -  Prace  geodezyjno-urządzeniowe  na  potrzeby  rolnictwa,
zmniejsza się o 1 700,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych,
przy  jednoczesnym zwiększeniu  planu  wydatków  na  wynagrodzenia
bezosobowe.

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

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 10/50).

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.
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 156/2015 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”.

11.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska 

wraz z Inspektorem Wydziału – Piotrem Ignaciukiem.

- Zarząd zapoznał się z pismem Doradcy Zarządu „Szpital  Powiatowy w Gryfinie”  
Sp.  z  o.o.,  znak:  52/2014/SZMS,  z  dnia  27  listopada  br.  zawierającym  zestawienie
kosztów  remontów,  napraw  i  innych  nakładów  finansowych  poczynionych  
na  dzierżawionym  majątku  Powiatu  Gryfińskiego  przez  „Szpital  Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 25 listopada 2015 r.,
zgodnie  z  umową  dzierżawy  z  dnia  6  kwietnia  2012  r.  Jednocześnie  zobowiązał
Wydział Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  do  wnikliwego
przenalizowania przedłożonego zestawienia z uwzględnieniem zawartych umów oraz
liczby zatrudnionych w Szpitalu na etacie konserwatorów, przed podpisaniem umowy
dzierżawy  z  dnia  6  kwietnia  2012  r.  Ponadto  Zarząd  zobowiązał  Wydział  „GN”  
do dokonania weryfikacji zapisów ww. umowy dzierżawy w zakresie powiadamiania
Wydzierżawiającego o przystępowaniu do planowanych prac remontowych - Nadzór
„GN”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska 

wraz z Inspektorem Wydziału – Piotrem Ignaciukiem.

-  Przewodniczący Zarządu przedstawił:
 wniosek  Powiatu  Gryfińskiego  z  dnia  26  listopada  2015  r.,  skierowany  

do  Wojewody  Zachodniopomorskiego,  o  stwierdzenie  nieważności  uchwały
Sejmiku  Województwa  Zachodniopomorskiego  z  dnia  17  listopada  2015  r.  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej niektórych odcinków dróg
wojewódzkich i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych;

 wezwanie Powiatu Gryfińskiego i  Naczelnika Wydziału  Zarządzania  Drogami  
z  dnia  30  listopada  2015  r.,  skierowane  do  Sejmiku  Województwa
Zachodniopomorskiego,  do usunięcia  naruszenia  prawa poprzez  uchylenie  ww.
uchwały z dnia 17 listopada 2015 r.;

- Zarząd zapoznał się z aneksem nr 3 do umowy partnerskiej z dnia 19 marca 2015 r.  
w  sprawie  wspólnej  realizacji  projektu  pn.  „Dom  z  Sercem  w  Trzcińsku-Zroju  –
Restauracja  historycznego  obiektu  zabytkowego”  współfinansowanego  w  ramach
Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego  na lata
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2007-2013, poddziałanie 5.2.2 – zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem
finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

- Zarząd  zapoznał  się  z  projektem  umowy  na  usługi  geodezyjne  obejmujące
przekształcenie istniejącej bazy GESUT, utworzenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie
bazy  EGiB  o  obiekty  budowlane  trwale  związane  z  budynkami  na  terenie  Miasta  
i Gminy Moryń.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 50/V/2015.

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz ________________________________

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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