
Protokół nr 57/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 28 stycznia 2016 r. w godz. od 815  do 930  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  56/V/2016  z  dnia  21  stycznia  2016  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
dot.  z  atwierdzenia  wyboru  Wykonawcy  na  wykonanie  usługi
utrzymania czystości oraz koszenia terenów zielonych w pasie dróg
powiatowych na terenie miasta Gryfina   (druk nr 1/57).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami –
Arkadiusz Durma

Zarząd jednogłośnie postanowił,  iż  wniosek Naczelnika Wydziału
Zarządzania Drogami, w sprawie zatwierdzenia wyboru Wykonawcy 
na  wykonanie  usługi  utrzymania  czystości  oraz  koszenia  terenów
zielonych  w  pasie  dróg  powiatowych  na  terenie  miasta  Gryfina,
rozpatrzy po uzupełnieniu na kolejnym posiedzeniu.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami – Arkadiusz
Durma

2. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie ujednoliconej treści
umowy  w  sprawie  finansowania  kosztów  działalności  warsztatu
terapii zajęciowej (druk nr 2/57).

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  
na  podpisanie  umowy  nr  PCPR.MB.4360.01.2016  z  Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
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w Gryfinie  w  sprawie  finansowania  kosztów  działalności  Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Przedmiotową umowę sporządzono na
podstawie umowy nr WTZ 10/98 z  dnia 30 grudnia 1998 r.,  w celu
ujednolicenia jej treści.

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

3. Wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie w/s przyznania dofinansowania na wykonanie montażu
instalacji oddymiania w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (druk
nr 3/57).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji
 i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejkak-Saków

Po zapoznaniu się z wnioskiem  Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie  dot. wniosku  Stowarzyszenia  „Pod
Dębami”  w  sprawie  przyznania  dofinansowania  na  wykonanie
montażu  instalacji  oddymiania  w  Domu  Pomocy  Społecznej  
w  Dębcach,  opinią  Skarbnika  Powiatu  oraz  opinią  Naczelnika
Wydziału  Remontów,  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  
w  przedmiotowej  sprawie, Zarząd  jednogłośnie  zobowiązał
Stowarzyszenie  o  rozeznanie  rynku  poprzez  skierowanie  zapytań
ofertowych w  zakresie  montażu  instalacji  oddymiania do  
5 wykonawców (w razie potrzeby Wydział „RI” udzieli merytorycznej
pomocy wskazując podmioty, do których można skierować zapytania
ofertowe).

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi
Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie  i  Wydziałowi
„RI”.

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  i  Zamówień
Publicznych w/s rozpatrzenia oferty na „Wykonanie dokumentacji
technicznej na dostosowanie do wymogów p.poż. budynku Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej  nr  3  w  Trzcińsku-Zdroju  (druk  
nr 4/57).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie
zatwierdził  wybór  firmy  Biuro  Projektów  i  Nadzoru  Budowlanego
Mirosław  Strugarek  z  Gryfina  na  „Wykonanie  dokumentacji
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technicznej  na dostosowanie  do wymogów p.poż.  budynku Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej  nr  3  w  Trzcińsku-Zdroju”  za  kwotę
13 530,00 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie.

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.251.17.2015.SD.

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych – Agnieszka Madejkak-Saków

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
dot.  zatwierdzenia  koncepcji  projektu  pt.  „Europejskie  staże”  
w ramach programu Erasmus+,  KA 1,  mobilność  osób uczących  
się  i  kadry  w  ramach  VET  z  Kartą  jakości  mobilności  (druk  
nr 5/57).

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

Na  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  
w  Chojnie,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  koncepcję  projektu  
pt.  „Europejskie  staże”  w  ramach  programu  Erasmus+,  KA  1,
mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości
mobilności.  Jednocześnie  Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  do
udoskonalenia  koncepcji  dla  kolejnego  projektu  poprzez  wskazanie
zakładanej liczby uczestników z podziałem na uczniów i nauczycieli. 

Nadzór  nad  realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi  ZSP  
w Chojnie i Wydziałowi „EK”.

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody
na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  
i  udzielenia  pełnomocnictwa  dyrektorowi  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk nr 6/57).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i udzielenia
pełnomocnictwa  dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski:  Kto  jest  za  podjęciem  uchwały  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  
i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  170/2016  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji
projektu  i  udzielenia  pełnomocnictwa  dyrektorowi  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

7. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  naboru
kandydatów  na  członków  komisji  konkursowych  w  otwartym
konkursie ofert na rok 2016 (druk nr 7/57).

Zarząd omówił  projekt  uchwały w sprawie  naboru kandydatów  
na  członków  komisji  konkursowych  w  otwartym  konkursie  ofert  
na rok 2016.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok
2016 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 171/2016 w sprawie naboru
kandydatów  na  członków  komisji  konkursowych  w  otwartym
konkursie  ofert  na  rok  2016  (w  zakresie  kultury  i  sztuki,  kultury
fizycznej, turystyki oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego).

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

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

8. Wniosek  Skarbnika  Powiatu  w/s  przyjęcia  sprawozdania  
z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku
roku do dnia 31.12.2015 r. (druk nr 8/57).

Na  wniosek  Skarbnika  Powiatu,  Zarząd  przyjął  jednogłośnie
sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres
od początku roku do dnia 31.12.2015 r., które zostanie przedstawione
radnym  na  najbliższej  sesji  Rady  Powiatu.  Jednocześnie  Zarząd
zobowiązał  Wydział  „FK”  do  uzupełnienia  przedmiotowego
sprawozdania o kwoty należności pozostających do spłaty.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu
realizacji  wydatków  budżetu  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok
(druk nr 9/57).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  harmonogramu
realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

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

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  172/2016  w  sprawie
harmonogramu  realizacji  wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2016 rok.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.

10.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z:
-  pismem  Burmistrza  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Goleniów,  znak:
BR.0004.1.2016.AS  z  dnia  11  stycznia  2016  r.,  dot.  stanowiska  Rady  Miejskiej  
w  Goleniowie  w  sprawie  utrzymania  spójności  terytorialnej  województwa
zachodniopomorskiego;
-  harmonogramem realizacji  zadania  publicznego  w zakresie  publicznego  transportu
zbiorowego na obszarze Powiatu Gryfińskiego.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 57/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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