
Protokół nr 56/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 21 stycznia 2016 r. w godz. od 1000 do 1610 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:
- Ponowne rozpatrzenie wniosku dot. przyjęcia projekt uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7a/56). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół  Nr  55/V/2016  z  dnia  14  stycznia  2016  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  dofinansowania  Ogólnopolskiego  Turnieju  Ligii
Mistrzów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (druk nr 1/56).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyk, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu
Szkół w Baniach jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie do
kwoty  1 700,00  zł  Ogólnopolskiego  Turnieju  Ligii  Mistrzów
Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogowym,  z  przeznaczeniem  na  zakup
nagród i baneru informacyjnego. 

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  

2. Wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i  Zamówień  Publicznych  w/s  zatwierdzenia  wyboru  oferty  
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  
pn.  „Świadczenie  usług  pocztowych  na  rzecz  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 2/56).

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński
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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.  „Świadczenie  usług
pocztowych  na  rzecz  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie”,  Zarząd
jednogłośnie  zatwierdził  na  powyższe  zadanie  wybór  Wykonawcy  
tj.  firmy  Poczta  Polska  S.A.  Biuro  Klienta  Biznesowego  
i  Instytucjonalnego  Region  Sprzedaży  w  Szczecinie  do  kwoty  
91 522,14 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 Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o obniżenie kar
umownych  za  opóźnienie  w  wykonaniu  umowy  na  roboty
budowlane pn.  „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego  
w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”  –  I  część
zamówienia - rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej
w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/56).

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, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek firmy
Giardino  Beata  Cabaj  z/s  w  Szczecinie  jednogłośnie  nie  wyrażając
zgody na obniżenie kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy
na  roboty  budowlane  pn.  „Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku  Zdroju”
–  I  część  zamówienia  -  rewitalizacja  parku  wokół  Domu  Pomocy
Społecznej w Trzcińsku Zdroju. 

Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Wydział  „RI”  do  przekazania
obiektu tj. Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju po odbiorze
gwarancyjnym  oraz  wraz  z  Wydziałem  „GN”  do  zaproponowania
zmian  w umowie  dzierżawy,  gdzie  zobowiąże  się  Stowarzyszenie  do
utrzymywania terenu wokół budynku DPS w należytym stanie.

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

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów,
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia
Powiatowego  Programu  Działań  Na  Rzecz  Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 2016-2022 (druk
nr 4/56).

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

Wicestarosta Gryfiński  – Jerzy Miler

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych  w  Powiecie  Gryfińskim  na  lata  2016-2022,  do
którego wprowadzono poprawki.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2016-2022 wraz z poprawką?

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

Zarząd przyjął jednogłośnie z poprawkami projekt uchwały Rady
Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu
Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na
lata 2016-2022.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się  Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia
Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim 
w latach 2016-2020 (druk nr 5/56).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  
w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020, do którego wprowadzono
poprawki.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020 wraz z poprawką?

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

3



Zarząd przyjął jednogłośnie z poprawkami projekt uchwały Rady
Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się  Dyrektorowi PCPR  
w Gryfinie.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia
„Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  w  powiecie
gryfińskim na lata 2016 - 2022” (druk nr 6/56).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022”, do którego wprowadzono
poprawki.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w  Gryfinie  w  sprawie przyjęcia  „Strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  w  powiecie
gryfińskim na lata 2016 - 2022” wraz z poprawką?

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

Zarząd przyjął jednogłośnie z poprawkami projekt uchwały Rady
Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  „Strategii  rozwiązywania
problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022”.

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

7. Uzupełniony  wniosek  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wniosku szpitala
dot.  obniżenia  czynszu  dzierżawnego  w  związku  z  dokonanymi
zakupami materiałów na prace remontowe poczynione na majątek
Powiatu  Gryfińskiego  przez  „Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie”  
Sp. z o.o. (druk nr 7/56).

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

– Piotr Ignaciuk 

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Zastępcy  Naczelnika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,
uznając  za  rozliczoną  część  czynszu  „ruchomego”  w  kwocie  
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186 066,00 zł  wydatkowaną przez  „Szpital  Powiatowy w Gryfinie”  
Sp.  z  o.o.  na  realizację  zaleceń  inspekcji  i  służb  o  dostosowaniu
pomieszczeń i budynków do przepisów prawa.

Jednocześnie Zarząd uznał, że brak jest wystarczających podstaw
do zaliczenia kwoty 42 098,48 zł i zakreślił termin 30 dni do wniesienia
niniejszej  kwoty,  w celu  uregulowania czynszu dzierżawnego za rok
2015.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

8. Ponowne  rozpatrzenie  wniosku  dot.  przyjęcia  projekt  uchwały
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
(druk nr 7a/56).

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  nie  kierować  pod  obrady  Rady
Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie  hipoteką  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu
Gryfińskiego  w  związku  z  budową  szybu  windowego  wraz  
z  przedsionkiem  oraz  zakupem  i  montażem  windy  osobowej  
w budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora „PCPR” w Gryfinie do
wystąpienia z  pismem do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie  o wskazanie  działań,
jakie będzie podejmowało na zabezpieczenie wkładu własnego, innego
niż  z  budżetu  powiatu,  zgodnie  ze  wcześniejszymi  deklaracjami
złożonymi wobec Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gryfinie. 

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

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

oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu
lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu
gryfińskiego obowiązujących w roku 2016 (druk nr 8/56).

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

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub

5



innych  obiektów  pływających  przeznaczonych  lub  używanych  do
uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na
terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2016.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie  w sprawie wysokości  opłat  za usunięcie  i  przechowywanie  statków lub innych  obiektów
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  z obszarów wodnych
położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2016 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  wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków  lub  innych  obiektów  pływających  przeznaczonych  lub
używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych
położonych na terenie  powiatu gryfińskiego  obowiązujących w roku
2016.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”.

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego – Waldemar Derkacz

O  godz.  1250  Przewodniczący  Zarządu  Wojciech  Konarski  ogłosił  przerwę  
w  obradach   do  czasu  zakończenia  XIV  sesji  Rady  Powiatu  w  Gryfinie.  Obrady  zostały
wznowione o godz. 1600 .

10.Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  wykonania
uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  (druk  
nr 9/56).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wykonania  uchwały
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski::  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 5 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  167/2016  w  sprawie
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „FK”.
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11.Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  uchwalenia
planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok (druk nr 10/56).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu
finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych
zadań zleconych ustawami na 2016 rok.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski::  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za - 5 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  168/2016  w  sprawie
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „FK”.

12.Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  wykonania
uchwały  budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  
i  upoważnienia  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu
oraz  kierowników  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  do
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są
dysponentami na 2016 rok (druk nr 11/56).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wykonania  uchwały
budżetowej  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok  i  upoważnienia
kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu  oraz  kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie
wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2016 rok.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski::  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok i upoważnienia
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
do  dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych,  których  są  dysponentami  na  2016  rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?
Za - 5 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  169/2016  w  sprawie
wykonania  uchwały budżetowej  Powiatu Gryfińskiego  na 2016 rok  
i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb,  inspekcji  i  straży do dokonywania
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zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na
2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się wydziałowi „FK”.

13.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
-  pozytywną  opinią  Komisji  Budżetu i  Gospodarki  do projektu budżetu Powiatu
Gryfińskiego na 2016 rok.
-  pismem  Wojewódzkiej  Inspekcji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej,  znak:  GK-
2.7220.2.2015.AM,  z  dnia  15  stycznia  2016  r.  dot.  realizacji  projektów  
z  zakresu  zintegrowanej  informacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  województwa
zachodniopomorskiego.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 56/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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