
Protokół nr 55/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 14 stycznia 2016 r. w godz. od 900 do 1200 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  54/V/2016  z  dnia  7  stycznia  2016  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. 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 1/55).

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

Ignaciuk oraz Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta
Nowotarska, Małgorzata Szewczuk – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.

Po  rozpatrzeniu  wniosku  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału
Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd
jednogłośnie  postanowił,  iż  ostateczną decyzję w sprawie zaliczenia  
w  poczet  czynszu  dzierżawnego  prac  remontowych  dokonanych  na
majątek Powiatu Gryfińskiego przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie”
Sp.  z  o.o.  podejmie  po  otrzymaniu  zestawienia  ofert  wraz  
z  zapytaniami  w  zakresie  wykonanych  remontów  w  szpitalu.
Dodatkowo  Wydział  „GN”  przestawi  propozycje  zmian  w  umowie
dzierżawy zawartej ze Spółką „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, gdzie
należy doprecyzować zapisy dot.  sposobu rozliczania wykonywanych
remontów.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Prezes Zarządu Spółki „Szpital
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Edyta Nowotarska oraz Małgorzata Szewczuk –Zastępca

Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.
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2. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenie zgody
na: 
-  zawarcie  umowy  o  zmianie  sposobu  przyłączenia  budynku
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. przy ul. Parkowej 5
do miejskiej sieci ciepłowniczej,
-  dysponowanie  nieruchomością  zabudowaną  dz.  162/1  obręb  3
miasto  Gryfino  na  cele  budowlane  przez  PGE  Górnictwo  
i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  z  siedzibą  w  Bełchatowie  
ul. Węglowa 5, Oddział Elektrowni „Dolna Odra”,
- przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody  na  nieodpłatne  i  nieograniczone  w  czasie  obciążenie
służebnością przesyłu nieruchomości  zabudowanej znajdującej się
w  obrębie  ewidencyjnym  3  miasto  Gryfino  działka  nr162/1
stanowiącej  własność  Powiatu  Gryfińskiego  na  rzecz  PGE
Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  z  siedzibą  
w  Bełchatowie  ul.  Węglowa  5  i  każdoczesnego  jej  następcy
prawnego (druk nr 2/55).

Po  rozpatrzeniu  wniosku  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału
Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego,  Zarząd
jednogłośnie wyraził zgodę dla Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie
na:

 -  zawarcie  umowy  o  zmianie  sposobu  przyłączenia  budynku
„Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. przy ul. Parkowej 5
do miejskiej sieci ciepłowniczej,
-  dysponowanie  nieruchomością  zabudowaną  dz.  162/1  obręb  3
miasto  Gryfino  na  cele  budowlane  przez  PGE  Górnictwo  
i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  z  siedzibą  w  Bełchatowie  
ul. Węglowa 5, Oddział Elektrowni „Dolna Odra”,

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie,
zmieniając  jego nazwę,  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  
i  nieograniczone  w  czasie  obciążenie  nieruchomości  zabudowanej
znajdującej  się  w obrębie ewidencyjnym 3 miasto  Gryfino,  działka  
nr  162/1  stanowiącej  własność  Powiatu  Gryfińskiego,  służebnością
przesyłu na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy
prawnego.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  i  nieograniczone  w  czasie  obciążenie
nieruchomości zabudowanej znajdującej się w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino, działka nr 162/1
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka
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Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego
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 nieodpłatne i nieograniczone
w  czasie  obciążenie  nieruchomości  zabudowanej  znajdującej  się  
w  obrębie  ewidencyjnym  3  miasto  Gryfino,  działka  nr  162/1
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na
rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą  
w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

3. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  dot.  wniosku
Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem
Umysłowym  Koło  w  Gryfinie  o  wyrażenie  zgody  na  obciążenie
hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w tym
zakresie (druk nr 2a/55).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  obciążenie  hipoteką  nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie  w sprawie wyrażenia  zgody na  obciążenie hipoteką  nieruchomości  stanowiącej  własność
Powiatu Gryfińskiego 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  obciążenie  hipoteką
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

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

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
dot.  podpisania  porozumienia  z  Gminą  Chojna  w/s  przekazania
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zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna (druk
nr 2b/55).

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

Na wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  Zarząd
jednogłośnie  wyraził  zgodę  na  podpisanie  porozumienia  z  Gminą
Chojna w sprawie przekazania zadań zarządcy dróg powiatowych na
terenie miasta Chojna (ulic: Klasztornej i Malarskiej) w okresie od  
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

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

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu
gryfińskiego  dot.  linii  Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino
(druk nr 3/55).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu – Aneta Płóciennik – Śmiałkowska 

Na  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy
Nr 2/KM/2016  z operatorem Bernardem Grzybowskim, prowadzącym
działalność transportową pod nazwą Autokarowe Usługi Przewozowe
BER-TRANS  z/s  w  Widuchowej,  w  zakresie  świadczenia  usług
pasażerskich  na  linii  użyteczności  publicznej  na  trasie  Czarnówko-
Pacholęta-Marwice-Gryfino  w  okresie  od  18  stycznia  2016  r.  do
31.12.2016 r. za kwotę 34 757,55 zł brutto.
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji
 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska  

6. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  ogłoszenia  konsultacji  społecznych  dot.  projektu
Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020
(druk nr 4/55).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień  
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Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  postanowił  poddać  konsultacjom
społecznym  projekt  Strategii  rozwoju  turystyki  dla  Powiatu
Gryfińskiego  do  roku  2020  w  terminie  od  18  stycznia  2016  r.  do  
18  lutego  2016  r.  Dodatkowo  Zarząd  postanowił  o  ogłoszeniu  
ww. informacji w prasie lokalnej na terenie powiatu. 
     Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

7. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku (druk nr 5/55).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego
konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  Powiatu
Gryfińskiego w 2016 roku.

Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie  w sprawie  ogłoszenia otwartego  konkursu ofert  na wsparcie  realizacji  zadań publicznych
Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  166/2016  w  sprawie
ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

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

8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

- brak 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 55/V/2016.

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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