
Protokół nr 51/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 10 grudnia 2015 r. w godz. od 815  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  oraz  Wicestarosta  Jerzy  Miler.  W  posiedzeniu  udział  wzięli
Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności - zał. nr 1). 

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, który został rozszerzony 
o następujące punkty:
- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na
oddanie w najem w trybie  bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż  
3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych 
w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń (druk nr 4a/51).
-  Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s  zmiany  planu
finansowego  wydatków  budżetowych  Starostwa  Powiatowego  w Gryfinie  na
2015 r. - Wydziału „ZD” (druk nr 16a/51).
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół  Nr  50/V/2015  z  dnia  3  grudnia  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru
członka  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej (druk nr 1/51).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  wyboru  członka  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie wyboru  członka  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej 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  wyboru  członka  Komisji  Ochrony  Cywilnej,
Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się dla „BRZ”.

2. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji  
w/s  wyrażenia  zgody na nieodpłatne  przekazanie  przez  Starostwo

1



Powiatowe  w Gryfinie  składników  majątku  ruchomego  (do  ZSP  
i SOSW w Chojnie)   (druk nr 5/51).

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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  nieodpłatne  przekazanie  przez
Starostwo Powiatowe w Gryfinie:

 składników  majątku  ruchomego,  wykazanych w protokole
nr 5/2015 Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych
składników  majątkowych  z  dnia  7  grudnia  2015  r.  do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,

 składników  majątku  ruchomego,  wykazanych w protokole
nr 6/2015 Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych
składników  majątkowych  z  dnia  7  grudnia  2015  r.  do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s    rozstrzygnięcia
ogłoszonego  otwartego  konkursu  ofert  na  powierzenie  organizacji
pozarządowej  prowadzącej  działalność  pożytku  publicznego
prowadzenia  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  na  terenie
powiatu gryfińskiego w roku 2016 (druk nr 6/51).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  rozstrzygnięcia
ogłoszonego  otwartego  konkursu  ofert  na  powierzenie  organizacji
pozarządowej  prowadzącej  działalność  pożytku  publicznego
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
gryfińskiego w roku 2016.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzącej  działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej  na  terenie  powiatu  gryfińskiego  w  roku  2016  w  brzmieniu  zaproponowanym  przez
wnioskodawcę?

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

Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 158/2015 w sprawie
rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacji  pozarządowej  prowadzącej  działalność  pożytku
publicznego  prowadzenia  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  na
terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016.
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”.

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

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o nienaliczanie
kar  umownych  w  związku  z  realizacją  zadania   pn.   „Adaptacja
budynku  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  –  budynek  przy  
ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”  (druk nr 7/51).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych większością głosów nie
wyrażając zgody o nienaliczanie kar umownych dla Wykonawcy FHU
SABPOL II z Wirowa  za opóźnienie w wykonaniu umowy nr 8/RI/15 
z dnia 21.07.2015 r. na roboty budowlane pn. „Adaptacja budynku dla
potrzeb osób niepełnosprawnych – budynek przy ul. Szczecińskiej 33 
w Gryfinie”

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

5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  
w/s  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  aneksu  do  umowy  na  zakup
małolitrażowego  radiowozu  oznakowanego  dla  Komendy
Powiatowej Policji w Gryfinie (druk nr 8/51).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego,
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu do umowy  
nr 12/ZK/2015 zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie
w  dniu  2.10.2015  r.  na  zakup  małolitrażowego  radiowozu
oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, w którym
wydłuża się termin wykorzystania środków finansowych oraz termin
rozliczenia dotacji.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego  – Waldemar Derkacz
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6. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w  Gryfinie  w/s  zatwierdzenia  zwiększenia  dofinansowania
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie   (druk nr 2/51).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego
Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  jednogłośnie  zatwierdzając
zwiększenie w kwocie 11 508,00 zł dofinansowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Gryfinie na podstawie protokołu z posiedzenia zespołu
oceniającego wniosek w sprawie zwiększenia liczby uczestników WTZ
w Gryfinie. W/w środki zostaną zaplanowane w budżecie na 2016 r.

 Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Dyrektorowi PCPR w Gryfinie.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z  dnia 26 marca
2015  r.   w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.  (druk nr 3/51).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015  
z  dnia  26  marca  2015  r.   w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  na  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  zmiany  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r.  w sprawie określenia zadań  
i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się  Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.
W  tym  momencie   posiedzenie  Zarządu  Powiatu  opuścił  Starosta  –  Wojciech  Konarski,  
w dalszej części posiedzenie Zarządu poprowadził Wicestarosta – Jerzy Miler
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8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s    zatwierdzenia
wyników  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania
publicznego  pn.  „Prowadzenie  Domu  Pomocy  Społecznej  
w Moryniu” (druk nr 4/51).

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  
pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia  wyników  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania
publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” w brzmieniu zaproponowanym
przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  157/2015  w  sprawie
zatwierdzenia  wyników  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację
zadania  publicznego  pn.  „Prowadzenie  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

9. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  w  trybie
bezprzetargowym  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata
nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Gryfińskiego,
położonych w obrębie  ewidencyjnym 3 m.  Moryń,  gmina  Moryń
(druk nr 4a/51).

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

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  w  trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości
stanowiących własność  Powiatu Gryfińskiego,  położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  w  trybie  bezprzetargowym  na  czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych 
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w  obrębie  ewidencyjnym  3  m.  Moryń,  gmina  Moryń  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 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości
stanowiących własność  Powiatu Gryfińskiego,  położonych w obrębie
ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń.

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

10. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 9/51).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicedyrektora  Zespołu
Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2  w Gryfinie,  jednogłośnie  wyrażając
zgodę na zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 30 933,52 zł
oraz na zmniejszenie planu wydatków jednostki o kwotę 30 934,62 zł.

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

11. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 10/51).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Wicedyrektora  Zespołu
Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Gryfinie,  w  związku  z  którym
zwiększa się plan dochodów o 27 000,00 zł w dziale 854-Edukacyjna
opieka wychowawcza oraz zmniejsza się plan dochodów w działach:
700-Gospodarka mieszkaniowa o 3 000,00 zł,  758-Różne rozliczenia  
o 800,00 zł i 801-Oświata  i wychowanie o 3 000,00 zł.

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

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r.   (druk nr 11/51).
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Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza się o 10 000,00 zł plan wydatków jednostki  w dziale 854-
Edukacyjna  opieka  wychowawcza,  przy  jednoczesnym  zwiększeniu
planu wydatków  w dziale 801-Oświata i wychowanie.

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

13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 12/51).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy
Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan
wydatków  jednostki  o  14  616,00  zł,  z  przeznaczeniem  na  wypłatę
odprawy emerytalnej.

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

14. Wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Nowym
Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 13/51).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Specjalnych  w  Nowym  Czarnowie,  zgodnie  z  którym  dokonuje  się
zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 10 553,32 zł.

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

15. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 14/51).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendanta  Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się
plan  wydatków  na  uposażenia  funkcjonariuszy  o  3  659,00  zł,  przy
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na pozostałe należności
funkcjonariuszy.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Kierownikowi jednostki.
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16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s  zwiększenia  planu  finansowego  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 15/51).

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

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie,  jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na
zwiększenie  o  9 987,00  zł  z  rezerwy  ogólnej  budżetu  powiatu  planu
finansowego  wydatków  jednostki  z  przeznaczeniem  na  zwrot
poniesionych  przez  najemcę  kosztów  wymiany  pieca  i  instalacji
centralnego  ogrzewania  w  lokalu  mieszkalnym  mieszczącym  się  
w  budynku  przy  ulicy  Żółkiewskiego  3/3  w  Chojnie.  Jednocześnie
Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  ZSP  w  Chojnie  do  dostarczenia,  
w ramach informacji uzupełniającej, kopii umowy najmu, przeglądu
kominiarskiego, zgody wynajmującego na dokonanie wymiany pieca  
i c.o. oraz protokołu odbioru prac. 

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

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

17. Przyjęcie  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  (druk  
nr 16/51).

Zarząd  omówił  projekt  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.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem 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 w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę?

Za - 5 osób,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób
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Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  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.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

18.Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s  zmiany
planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego
w Gryfinie na 2015 r. – Wydziału „ZD” (druk nr  16a/51).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarządzania  Drogami,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się   
o  1 227 082,74 zł  plan wydatków inwestycyjnych,  które  nie  zostaną
zrealizowane w 2015 r. lub po ich realizacji zostały niewykorzystane
środki:

• Przebudowa drogi Gryfino-Linie, w tym odc. pozamiejski oraz
rondo na ulicy Armii Krajowej –zmniejszenie o 684 098,04 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi,
na odc. Trzcińsko-Zdrój – Antonowice- zmniejszenie o 172 995,00 zł,

• Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  ulicy
Jagiellońskiej w Chojnie- zmniejszenie o 290 000,00 zł,

• Przebudowa drogi Szczecin-Binowo- zmniejszenie o 25 979,70 zł,
• Przebudowa przepustu w m. Rurka- zmniejszenie o 20 000,00 zł,
• Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie- zmniejszenie o

34 010,00 zł. 
Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  

i „ZD”.

19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie   w/s    zmiany
budżetu powiatu na 2015 rok     (druk nr 17/51).

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
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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”.

20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie   w/s    zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  lata
2015-2039 (druk nr 18/51).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  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 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  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

21. 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 19/51).

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 159/2015 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
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wykonania  uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2015  rok.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
- pismem  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  dot.  realizacji  umowy  
nr KN.5041.56.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.;
- z  pismem  Zachodniopomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Szczecinie,  znak:  
AP-1.780.5.42.1.2015.MR z  dnia  3  grudnia  2015 r.  w  sprawie  wydania  pozwolenia  na
budowę  dot.  rozbudowy  Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie  wraz  z  zawiadomieniem
Naczelnika  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  o  wszczęciu  postępowania
administracyjnego,  znak:  AB.6740.4.233.2015.LW,  z  dnia  4   grudnia  2015  r.  w  tym
zakresie;
- pismem  Stowarzyszenia  „Pod  Dębami”  zawierającym  wyjaśnienia  na  pismo  Prezes
Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 51/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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