
Protokół nr 52/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu  15  grudnia  w  godz.  od  815 do  830,  w  dniu  17  grudnia  
w godz.  od 1100 do 1530 oraz w dniu 22 grudnia 2015 r. w godz. od 1330  do
1535  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, który w dniu 15,
17 i 22 grudnia 2015 r. został rozszerzony o następujące punkty:

 15  grudnia -  Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  w/s  rozpatrzenia  wniosku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie dot. remontu dachu (druk
nr 2/52).

 17  grudnia  2015  r. -  Uzupełnienie  do  wniosku  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. i  zwiększenia wynagrodzenia  w części  – „Rewitalizacja
Parku” (druk nr 3/52).

 Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku uczestników postępowania o zamówienie
publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Świadczenie  usług
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 4/52).

 Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych  w/s  zatwierdzenia  wyboru  Wykonawcy  w  postępowaniu  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  pn.  „Wykonywanie  stałych  prac  porządkowych  
w  pomieszczeniach  biurowych  oraz  na  terenach  zewnętrznych  zielonych  
i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 5/52).

 Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  zatwierdzenia  protokołu  z  przeprowadzonej
oceny  składników  majątku  ruchomego  oraz  sprzętu  medycznego
dzierżawionych  przez „Szpital  Powiatowy w Gryfinie”  Spółka z  o.o.  (druk  
nr 6/52).

 Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody  
na  sposób  zagospodarowania  zbędnych  składników  majątku  ruchomego,
użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie (druk nr 7/52).

 Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie  
w/s  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  umowy  o  zlecenie  realizacji  zadania
publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” (druk  
nr 8/52).

 Wniosek  Geodety  Powiatowego  w/s  zawarcia  umowy  na  przekształcenie
istniejącej  bazy GESUT,  utworzenie  bazy  BDOT500  oraz  uzupełnienie  bazy
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EGiB o  obiekty  budowlane  trwale  związane  z  budynkami  na  terenie  Miasta
i Gminy Moryń (druk nr  8a/52).

  Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
w/s  zmiany  w  planie  wydatków  budżetowych  jednostki  na  2015  r.  (druk  
nr  9/52).

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany 
w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 10/52).

 Wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
(druk nr 11/52).

 Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie
finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 12/52).

 Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian 
w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 13/52).

 Wniosek  Wicestarosty  Gryfińskiego  w/s  zmiany  w  planie  wydatków
budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 14/52).

 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 15/52).

 Przyjęcie projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  zmiany  budżetu
Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 16/52).

 17 grudnia 2015 r. - Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w/s wyrażenia zgody
na  zawarcie  aneksu  do  umowy  nr  40/EK/15   zawartej  z  Parafią
Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Moryniu, o udzielenie dotacji celowej
(druk nr 17/52).

 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 18/52).
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół  Nr  51/V/2015  z  dnia  10  grudnia  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
w dniu 17 grudnia 2015 r. (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

Na posiedzeniu 15 grudnia 2015 r.

1. 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 1/52).

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 - 3 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 160/2015 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”.

2. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  w/s  rozpatrzenia
wniosku  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Gryfinie  
dot. remontu dachu (druk nr 2/52).

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

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika
Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru Właścicielskiego
dot.  wniosku  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Gryfinie
jednogłośnie wyrażając zgodę na zlecenie remontu dachu na budynku
internatu  za  kwotę  4  212,00  zł  brutto.  W/w środki  finansowe  będą
pochodziły  z  budżetu  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego. 

Nadzór nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałom:  „GN”  
i „RI”.

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

O godz. 830 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach.
Obrady wznowiono w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 1100.

Na posiedzeniu 17 grudnia 2015 r.

3. Uzupełnienie  do  wniosku  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
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przedłużenie umowy nr 3/S/2015 z dnia 03.06.2015 r.     i zwiększenia
wynagrodzenia w części – „Rewitalizacja Parku”   (druk nr 3/52).

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

Po  zapoznaniu  się  z  uzupełnieniem  do  wniosku  Naczelnika
Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  
dot.  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.  i  zwiększenia
wynagrodzenia w części – „Rewitalizacja Parku”, Zarząd jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  zwiększenie  wynagrodzenia  na  pokrycie  kosztów
dodatkowych  dojazdów  w  wysokości  11 302,50  zł  brutto  
z podziałem na etapy:
1. I etap po zakończeniu rozliczenia projektu z marszałkiem – 50% -
tj.  po  otrzymaniu  zwrotu  środków  i  pisemnej  informacji
potwierdzającej rozliczenie projektu,
2. II etap po wiosennym odbiorze gwarancyjnym terenów zielonych –
40%,
3. III etap po ostatecznym odbiorze pogwarancyjnym – 10%. 

W/w środki finansowe będą pochodziły ze środków zaplanowanych
w  budżecie Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
na 2016 r.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałom:  „RI”  
i „FK”.

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

4. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  w/s  rozpatrzenia  wniosku  uczestników
postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  pn.  „Świadczenie  usług  pocztowych  na  rzecz
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 4/52).

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

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału
Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  dot.  wniosku
uczestników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego  pn.  „Świadczenie  usług  pocztowych  na  rzecz
Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie”,  Zarząd  większością  głosów
wyraził  zgodę  na  modyfikację  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
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Zamówienia w ten sposób, że Zamawiający będzie oceniał oferty wg
następujących kryteriów:

1. Cena – 90%
2. Liczba  placówek  pocztowych,  którymi  dysponuje

Wykonawca  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego  w  dniu
składania oferty – 5%

3. Kryterium społeczne – 5%.
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

5. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  w/s  zatwierdzenia  wyboru  Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Wykonywanie  stałych
prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach
zewnętrznych  zielonych  i  parkingowych  Starostwa  Powiatowego  
w Gryfinie” (druk nr 5/52).

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  po  zapoznaniu  się  z  propozycją  komisji
przetargowej  powołanej  do  przeprowadzenia  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn.  „Wykonywanie  stałych
prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach
zewnętrznych  zielonych  i  parkingowych  Starostwa  Powiatowego  
w  Gryfinie”,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  na  powyższe  zadanie
wybór Wykonawcy tj. firmy WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina 
z oferowaną ceną w wysokości 246 233,04 zł brutto/24 m-ce.

Jednocześnie  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  odrzucił  ofertę
Wykonawcy tj. firmy TESS Polska Sp. z o.o. z Koszalina.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

Pełna  dokumentacja  dot.  w/w  wniosku  znajduje  się  w  Wydziale  Remontów,  Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.09.2015.SD

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

6. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  zatwierdzenia
protokołu z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego
oraz sprzętu medycznego dzierżawionych przez „Szpital Powiatowy
w Gryfinie” Spółka z o.o. (druk nr 6/52).
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk.

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  jednogłośnie
wyraził zgodę na likwidację zużytych składników majątku ruchomego
użytkowanych  przez  „Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.,
wykazanych w protokole z dnia 10 grudnia 2015 r. z przeprowadzonej
oceny składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego.

Jednocześnie  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  odpisanie  
w 2016 r. z czynszu dzierżawnego kwoty 69,12 zł , po przeprowadzeniu
likwidacji właściwej.  

Nadzór nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałom:  „GN”  
i  „OR”.

W tym momencie posiedzenie  Zarządu Powiatu opuścił Inspektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk.

7. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Organizacji  i  Informacji  
w/s  wyrażenia  zgody  na  sposób  zagospodarowania  zbędnych
składników  majątku  ruchomego,  użytkowanych  przez  Starostwo
Powiatowe w Gryfinie (druk nr 7/52).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek oraz Kierownik Referatu Informatyki 

– Waldemar Trzeciak.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  likwidację  ruchomych  składników
majątkowych  powiatu  użytkowanych  przez  Starostwo  Powiatowe  
w  Gryfinie,  zgodnie  z  propozycjami  wymienionymi  w  protokole  
nr  7/2015  z  dnia  9  grudnia  2015  r.  z  przeprowadzonej  oceny
składników majątku ruchomego.

  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom: „OR”  
i „I”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Naczelnik Wydziału Organizacji 
i Informacji – Agnieszka Turek oraz Kierownik Referatu Informatyki – Waldemar Trzeciak.

8. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie  w/s wyrażenia  zgody na podpisanie  umowy o  zlecenie
realizacji  zadania  publicznego  pn.  „Prowadzenie  Domu  Pomocy
Społecznej w Moryniu” (druk nr 8/52).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.
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Zarząd, po wprowadzeniu poprawki, pozytywnie rozpatrzył wniosek
Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,
jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na  podpisanie  umowy  ze
Zgromadzeniem  Sióstr  Benedyktynek  Samarytanek  Krzyża
Chrystusowego  z  siedzibą  w  Niegowie  o  zlecenie  realizacji  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. Wniosek  Geodety  Powiatowego  w/s  zawarcia  umowy  
na  przekształcenie  istniejącej  bazy  GESUT,  utworzenie  bazy
BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale
związane z  budynkami  na terenie  Miasta  i  Gminy Moryń (druk  
nr  8a/52).

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

Zarząd  negatywnie  rozpatrzył  wniosek   Geodety  Powiatowego,
większością  głosów  nie  wyrażając  zgody  na  zawarcie  umowy  na
przekształcenie  istniejącej  bazy  GESUT,  utworzenie  bazy  BDOT500
oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane  
z budynkami na terenie Miasta i Gminy Moryń.

  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”.

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

O godz. 1300 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach.
Obrady wznowiono o godz. 1430.

10.  Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki
na 2015 r. (druk nr  9/52).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komendanta  Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje
się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na
zakup materiałów i wyposażenia o 17 211,00 zł.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Kierownikowi jednostki.
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11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s  zmiany  w  planie  finansowym  jednostki  na  2015  r.  (druk  
nr 10/52).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian
w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 30 000,00 zł.

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

12. Wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-
Wychowawczych  w  Chojnie  w/s  zmiany  w  planie  wydatków
budżetowych jednostki na 2015 r. (druk nr 11/52).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Centrum
Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych  w  Chojnie,  zgodnie
z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia  
i pochodne o 14 251,19 zł.

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

13. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie  
w/s  zmiany  w  planie  finansowym  jednostki  na  2015  r.  (druk  
nr 12/52).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego
Urzędu  Pracy  w  Gryfinie,  zgodnie  z  którym  dokonuje  się  zmian  
w planie wydatków o 4 947,36 zł.

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

14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2015 r. (druk nr 13/52).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w  Nowym  Czarnowie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
dokonanie  zmian  w  planie  wydatków  o  54  080,00  zł  oraz  na
zwiększenie  z  rezerwy  ogólnej  budżetu  powiatu  plan  wydatków  na
realizację zadań statutowych o 67 580,00 zł oraz na zwiększenie planu
dochodów o kwotę 160 000,00 zł.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Wydziałowi  „FK”  
i Dyrektorowi jednostki.
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15. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w/s zmiany w planie wydatków
budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. (druk  
nr 14/52).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wicestarosty Gryfińskiego,
zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego
w  Gryfinie  w  dziale  801-Oświata  i  wychowanie  
o 6 157,28 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu plan wydatków w dziale
758-Różne  rozliczenia,  rozdziale  75801-Część  oświatowa  subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na
zwrot  nienależnie  uzyskanej  kwoty  części  oświatowej  subwencji
ogólnej za 2011 r.

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

16. 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 15/52).

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 161/2015 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”.

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (druk nr 16/52).

9



Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego 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 Gryfińskiego na 2015
rok.

O godz. 1530 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach.
Obrady wznowiono w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 1330.

Na posiedzeniu 22 grudnia 2015 r.

18.Wniosek  Wicestarosty  Gryfińskiego  w/s  wyrażenia  zgody  na
zawarcie  aneksu  do  umowy  nr  40/EK/15   zawartej  z  Parafią
Rzymskokatolicką  pw.  Ducha  Świętego  w  Moryniu,  o  udzielenie
dotacji celowej (druk nr 17/52).

Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził
zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy nr 40/EK/15 zawartej  
w dniu 27 października 2015 r. z 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  wydłuża  się  termin
zakończenia  realizacji  zadania  do  30  grudnia  2015  r.  oraz  termin
złożenia sprawozdania do 29 stycznia 2016 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

O godz. 1355 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach
do czasu zakończenia  XIII sesji  Rady Powiatu w Gryfinie.  O godz.1520 wznowiono
obrady.

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 18/52).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r.  
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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 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 162/2015 w sprawie 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”.

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
- pismem Dyrektora SOSW w Chojnie dot. zmiany planu finansowego na 2016 r.;
- pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. działki
160 obręb 3 Gryfino;
- uchwałami RIO w Szczecinie do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r.;
- pismem  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  dot.  inwestycji  
pn. Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju;
- pismem  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  dot.  domów  pomocy
społecznej.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 52/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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