
Protokół nr 54/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 7 stycznia 2016 r. w godz. od 830  do 1115  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  53/V/2015  z  dnia  30  grudnia  2015  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie
za 2015 r.   (druk nr 1/54).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2015 r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2015 r.  
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 zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady
Powiatu w Gryfinie za 2015 r.

Nadzór nad realizacją zadania – BRZ.

2. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  z  realizacji
rocznego planu kontroli za 2015 r. (druk nr 2/54).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji
rocznego planu kontroli za 2015 r.
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  z  realizacji  rocznego  planu
kontroli za 2015 r. 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 zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 r.

Nadzór nad realizacją zadania – BRZ.

3. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie
zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Powiatu  
w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 3/54).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 
w Gryfinie na 2016 r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. 
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  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych
Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.

Nadzór nad realizacją zadania – BRZ.

4. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie
zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 4/54).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  
w Gryfinie na 2016 r. 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 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.

Nadzór nad realizacją zadania – BRZ.

5. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk
nr 5/54).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  na  
2016 r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie uchwalenia  planu  pracy  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  na  2016  r.  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  planu  pracy  Rady  Powiatu  
w Gryfinie na 2016 r.

Nadzór nad realizacją zadania – BRZ.

6. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie  dot.  rozpatrzenia  projektu Aneksu  do umowy z dnia  
21  grudnia  2012  r.  zawartej  pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim  
a Stowarzyszeniem „Pod Dębami” na prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej w Dębcach (druk nr 6/54).

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  nie  wyrażając
zgody na zatwierdzenie Aneksu do umowy z dnia 21 grudnia 2012 r.
zawartej  pomiędzy  Powiatem  Gryfińskim  a  Stowarzyszeniem  „Pod
Dębami” na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 

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.
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7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia
zgody  na  podpisanie  aneksu  do  umowy  nr  4/ZD/2015  z  dnia  
12  marca  2015  r.  zawartej  z  Zakładem  Usług  Technicznych
KOMPLET INWEST Tomasz Granops, na wykonanie aktualizacji
dokumentacji  technicznej na przebudowę drogi powiatowej relacji
Szczecin - Binowo (druk nr 7/54).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami,  
po  wprowadzeniu  poprawek,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
podpisanie  Aneksu  nr  1  do  umowy  nr  4/ZD/2015  z  dnia
12  marca  2015  r.  zawartej  z  Zakładem  Usług  Technicznych
KOMPLET INWEST Tomasz  Granops  ze  Szczecina  na  wykonanie
aktualizacji  dokumentacji  technicznej  na  przebudowę  drogi
powiatowej  relacji  Szczecin  –  Binowo,  w  który  wydłuża  się  termin
uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 29 stycznia 2016 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

8. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
w/s  zawiadomienia  o  zamiarze  podjęcia  uchwały  w  sprawie
pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej  odcinków  dróg
powiatowych,  z  jednoczesnym  zaliczeniem  tych  odcinków  do
kategorii dróg gminnych (druk nr 8/54).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarzadzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę na skierowanie  zawiadomienia  do Wójta
Gminy  Stare  Czarnowo  o  zamiarze  podjęcia  uchwały  w  sprawie
pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych
tj.:

- nr 1350Z Szczecin – Żelisławiec (odcinek dł. 7+685),
- nr 1352Z Szczecin – Kołowo – Śmierdnica (odcinek dł. 7+195 km),
- nr 1355Z Nieznań – Żelewo (dł. 4+980 km),

z  jednoczesnym  zaliczeniem  tych  odcinków  do  kategorii  dróg
gminnych.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Wymiana kotła
c.o. w SOSW w Chojnie” (druk nr 9/54).
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków.

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie
wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą ARTSON S.C. Krzysztof
Kwietniowski i S-ka ze Szczecina na realizację zadania pn.: „Wymiana
kotła c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie”
za kwotę 38 130,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”.

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych w/s  rozpatrzenia  wniosku  złożonego  przez  Dyrektora
Centrum  Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych  w  Chojnie  
dot. zatwierdzenia kosztów przeprowadzenia prac polegających na
dostosowaniu  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  w  Chojnie  
do wymogów ppoż. oraz utworzenie zadania pn. „Dostosowanie do
wymogów  p.poż  budynku  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  
nr 3 w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 10/54).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  koszty
przeprowadzenia  prac  polegających  na  dostosowaniu  Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej  w  Chojnie  do  wymogów  ppoż.  oraz
wyraził zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania i finansowanie
przez Stowarzyszenie „Ein Herz für Kinder” BILD hilft z Hamburga.
Jednocześnie  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  utworzenie  
w  palnie  wydatków  Wydziału  „RI”  zadania  pn.  „Dostosowanie  do
wymogów p.poż budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3  
w  Trzcińsku  Zdroju”  i  przesunięcie  na  to  zadanie  środków  na
wykonanie  dokumentacji  w  kwocie  13 530,00  zł  z  zadania  
pn.: „Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie”.

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

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

11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
w/s  zwiększenia  dochodów  powiatu  i  wydatków  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie  na  2016  r.  –  Wydziału  „KM”  (druk  
nr 11/54).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.  
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Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika
Wydziału Komunikacji i Transportu jednogłośnie wyrażając zgodę na
zwiększenie  dochodów powiatu i  wydatków Starostwa Powiatowego  
w  Gryfinie  na  2016  r.  –  Wydziału  „KM”  o  kwotę  35 000,00  zł  
w  związku  z  otrzymaną  dotacją  z  Gminy  Widuchowa  na
zorganizowanie  publicznego  transportu  drogowego  na  linii
Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino.  Jednocześnie  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Widuchowa
w tym zakresie.   

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

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

12. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  w/s  zmiany
planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na
2016 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 12/54).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Naczelnika  Wydziału
Zarzadzania Drogami, jednogłośnie wyrażając zgodę na zmianę planu
finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. –
Wydziału „ZD” poprzez przesunięcie kwoty 40 000,00 zł z zadania pn.:
Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  m.  in.  przebudowa  
i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół,  w tym
także  dokumentacja  techniczna  na  zadanie  pn.:  „Przebudowa drogi
Szczecin-Binowo.

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

13. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w/s  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Gryfińskiego  na  rok  2016  
(po wprowadzeniu zmian)   (druk nr 13/54).

Zarząd  omówił  zmieniony  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”.

14. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie
uchwalenia  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu
Gryfińskiego na lata 2016-2039 (po wprowadzeniu zmian)    (druk  
nr 14/54).

Zarząd  omówił  zmieniony  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”.

15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
- pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, znak:
RI.7013.26.2015.AM z dnia 28 grudnia 2015 r., skierowanym do Stowarzyszenia „Dom
z Sercem” w Trzcińsko Zdrój dot.  pisma firmy „GIARDINIO” w sprawie materiału
uzyskanego z wycinki drzew w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku
wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju”,
- pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, znak:
RI.7013.26.2015.SD z dnia 29 grudnia 2015 r., skierowanym do  firmy „GIARDINIO”
dot. realizacji  umowy pn. „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu
Pomocy Społecznej  w Trzcińsku Zdroju” – I  część zamówienia  (rewitalizacja  parku
wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju),
- pismem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, znak:
RI.7013.26.2015-2016.AM  z  dnia  4  stycznia  2016  r.,  skierowanym  do  firmy
„GIARDINIO”  dot.  realizacji  umowy  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju” – I część zamówienia
(rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju),
- porządkiem obrad XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie;
-  wystąpieniem  pokontrolnym  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  29  grudnia  2015  r.  
dot. przeprowadzonej kontroli inwestycji drogowej – ulica Jagiellońska  w Chojnie,
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-  wystąpieniem  pokontrolnym  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  29  grudnia  2015  r.  
dot. przeprowadzonej kontroli pn. Zapoznanie się z wynikami kontroli kompleksowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 54/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 ……………………………..

8


	Protokół nr 54/V/2016
	Zarządu Powiatu w Gryfinie

