
Protokół nr 53/V/2015
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 30 grudnia 2015 r. w godz. od 830  do 1130  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 został rozszerzony 
o następujący punkt:
-  Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  
dot.  wniosku  Wicedyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  
w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy
III Liceum Ogólnokształcącego (druk nr 4a/53). 
- zdjęto z porządku obrad wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych  w  Chojnie  w/s  zmiany  w  planie  wydatków  budżetowych
jednostki na 2015 r. (druk nr 11/53). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 52/V/2015 z dnia 15, 17 i 22 grudnia 2015 r. został przyjęty
jednogłośnie (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s   ogłoszenia  
o  przeprowadzeniu  konsultacji  projektu  „Strategii  rozwiązywania
problemów społecznych  w powiecie gryfińskim  na lata 2016 - 2022”
(druk nr 1/53).

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

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  
o  przeprowadzeniu  konsultacji  projektu  „Strategii  rozwiązywania
problemów społecznych  w powiecie gryfińskim  na lata 2016 - 2022”.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  ogłoszenia  o  przeprowadzeniu  konsultacji  projektu  „Strategii  rozwiązywania
problemów społecznych  w powiecie gryfińskim  na lata 2016 - 2022” w brzmieniu zaproponowanym
przez wnioskodawcę?

Za - 5 osób,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 1 osoba

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  163/2015  w  sprawie
ogłoszenia  o  przeprowadzeniu  konsultacji  projektu  „Strategii
rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim  na lata
2016 - 2022”.
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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.

2. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert  na „  Dostawę oleju
opałowego  typu  Ekoterm  Plus”   do  Placówki   Opiekuńczo-
Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju     (druk nr 2/53).

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, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd  jednogłośnie
wyraził  zgodę  na  podpisanie  umowy  z  firmą  BENZOL  S.J.  
z  Myśliborza  na „Dostawę oleju  opałowego typu Ekoterm Plus” do
Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju” do
kwoty 29 501,55 zł brutto/12 m-cy.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

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

3. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. podjęcia decyzji
w  sprawie  zaliczenia  w  poczet  czynszu  dzierżawnego  prac
remontowych dokonanych na majątek Powiatu Gryfińskiego przez
„Szpital Powiatowy w Gryfinie”     Sp. z o.o.   (druk nr 3/53).

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

oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk.

Zarząd jednogłośnie  postanowił,  iż  wniosek Zastępcy  Naczelnika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w
sprawie zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego prac remontowych
dokonanych  na  majątek  Powiatu  Gryfińskiego  przez  „Szpital
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. rozpatrzy w późniejszym terminie, po
jego uzupełnieniu.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

4. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  w/s  rozpatrzenia
wniosku  Agencji  Ochrony  Osób  i  Mienia  SKORPION-JACK  
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dot.  przedłużenia  umowy najmu pomieszczenia  w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie   (druk nr 4/53).

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd  pozytywnie
rozpatrzył  wniosek  Agencji  Ochrony  Osób  i  Mienia  SKORPION-
JACK jednogłośnie wyrażając zgodę na przedłużenie do 31 grudnia
2016  r.  umowy  najmu  pomieszczenia  w  budynku  przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, z zastrzeżeniem, że w przypadku
sprzedaży  nieruchomości  wynajmującemu  przysługiwać  będzie
wcześniejsze  rozwiązanie  umowy  za  jednomiesięcznym
wypowiedzeniem.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie posiedzenie  Zarządu Powiatu opuścili: Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

– Anna Nikitińska oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk.

5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  dot.  wniosku  Wicedyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Gryfinie  w/s  wyrażenia  zgody  na
nauczanie  indywidualne  dla  uczennicy  klasy  III  Liceum
Ogólnokształcącego (druk nr 4a/53).

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

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,
Kultury,  Sportu  i  Turystyki  oraz  orzeczeniem  Nr  20/10/11  
o  potrzebie  indywidualnego  nauczania,  Zarząd  większością  głosów
wyraził zgodę dla Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr  2  w  Gryfinie  na  nauczanie  indywidualne  uczennicy  klasy  III
Liceum  Ogólnokształcącego  od  dnia  04.01.2016  r.  do  końca  roku
szkolnego 2015/2016, w wymiarze 16 godzin tygodniowo. 

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

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

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami  w/s  zmiany
projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na
2016 r. – Wydziału „ZD”   (druk nr 5/53).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania
Drogami – Arkadiusz Durma.

3



Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarzadzania  Drogami,  jednogłośnie  wyrażając  zgodę  na  zmianę
projektu  planu  finansowego  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  na
2016  r.  –  Wydziału  „ZD”  (zgodnie  z  załącznikiem  do  wniosku),  
w  związku  z  koniecznością  uwzględnienia  w  budżecie  zadań,  
na  realizację  których  złożono  wnioski  do  Programu  Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

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

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

7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na
2015 r.   (druk nr 6/53).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Specjalnego
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym
zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w dziale
801-Oświata i  wychowanie o 3 720,20 zł  i  w dziale  854-Edukacyjna
opieka  wychowawcza  o  2  311,09 zł,  przy  jednoczesnym zwiększeniu
planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. 

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

8. Wniosek  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w
Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na
2015 r. (druk nr 7/53).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Powiatowego  Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,  zgodnie z  którym zmniejsza  się  
o  78,00  zł  plan  wydatków  na  składki  na  Fundusz  Pracy,  przy
jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  składki  na
ubezpieczenia społeczne.

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

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki  na 2015 r.
(druk nr 8/53).
Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian
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o 1 000,00 zł w planie wydatków na realizację projektu „Od praktyki
do pracy 2”.

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

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki  na 2015 r.
(druk nr 9/53).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian
o 5 100,00 zł w planie wydatków na realizację projektu „Wychowanie
zdrowotne na całe życie”.

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

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki  na 2015 r.
(druk nr 10/53).

Zarząd  negatywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, jednogłośnie nie wyrażając zgody na
przesunięcie  kwoty  13 000,00  zł  pomiędzy  paragrafami  w  obrębie
planu finansowego jednostki na 2015 r.

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 11/53).

Na  wniosek  Dyrektora  Centrum  Placówek  Opiekuńczo-
Wychowawczych  w  Chojnie  z  dnia  29  grudnia  2015  r.,  Zarząd
jednogłośnie  zdjął  z  porządku  obrad  rozpatrzenie  wniosku  z  dnia  
22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych
jednostki na 2015 r. 

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

13. Wniosek     Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki  na 2015 r.
(druk nr 12/53).

5



Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się
o  200,00  zł  plan  wydatków  na  składki  na  Fundusz  Pracy,  przy
jednoczesnym  zwiększeniu  planu  wydatków  na  składki  na
ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki  interwencji kryzysowej
oraz  dokonuje  się  zmian  w  planie  wydatków  na  wynagrodzenia  
i pochodne o 6 571,85 zł w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

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

14. Wniosek  Wicestarosty  Gryfińskiego  w/s  zmiany  w  planie
finansowym  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  na  2015  r.   –
Wydziału „EK”   (druk nr 13/53).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Wicestarosty Gryfińskiego,
zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan
wydatków  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  w  dziale  750-
Administracja  publiczna  o  1  000,00  zł,  z  przeznaczeniem na  zwrot
dotacji  do  budżetu  Gminy  Mieszkowice  (wkład  własny  gminy  na
wspólną  realizację  w  2014  r.  projektu  „Polsko-niemiecka  wymiana
doświadczeń  w  administracji  publicznej”  zrefundowany  przez
Stowarzyszenie  Gmin  Polskich  Euroregionu  Pomerania  z  rezerwy
celowej budżetu państwa).

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

15. 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 14/53).

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,
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Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 164/2015 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”.

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s   zmiany uchwały
nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r.  
w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2015 rok   (druk nr 15/53).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr  22/2015  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  z  dnia  05  lutego  2015  r.  
w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2015 rok.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w
sprawie harmonogramu realizacji  wydatków budżetu 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 165/2015 w sprawie zmiany
uchwały  nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie  z  dnia  05 lutego  
2015  r.  w  sprawie  harmonogramu  realizacji  wydatków  budżetu
Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

17. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016    (druk  
nr 16/53).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie uchwalenia  budżetu  Powiatu  Gryfińskiego  na  rok  2016  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 uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na
rok 2016.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

18. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie
uchwalenia  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu
Gryfińskiego na lata 2016-2039   (druk nr 17/53).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na
lata 2016-2039  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  uchwalenia  zmiany  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
- brak

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 53/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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