
Protokół nr 62/V/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 3 marca 2016 r. w godz. od 930  do 1100  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  61/V/2016  z  dnia  25  lutego  2016  r.  został  przyjęty
jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).

1. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania obchodów 70-lecia powstania Cechu
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie (druk nr 1/62).

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,  Zarząd  jednogłośnie  wyraził  zgodę  na
dofinansowanie  w  kwocie  2 000,00  zł  obchodów  70-lecia  powstania
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, które odbędą
się 30 kwietnia 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby
oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do
klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
w roku szkolnym 2016/2017 (druk nr 2/62).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  liczby
oddziałów  klas  pierwszych  oraz  liczby  uczniów  przyjmowanych  do
klas  pierwszych  w szkołach  prowadzonych przez  Powiat  Gryfiński  
w roku szkolnym 2016/2017.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie  ustalenia  liczby oddziałów klas  pierwszych  oraz  liczby  uczniów przyjmowanych  do  klas
pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2016/2017w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  186/2016  w  sprawie
ustalenia  liczby  oddziałów  klas  pierwszych  oraz  liczby  uczniów
przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez
Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2016/2017.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania
projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  liczby  oddziałów  klas
pierwszych  oraz  liczby  uczniów  przyjmowanych  do  Zespołu  Szkół
Specjalnych w Nowym Czarnowie w roku szkolnym 2016/2017.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

3. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  powołania
komisji  konkursowych  do  zaopiniowania  ofert  złożonych  
w  otwartym  konkursie  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku (druk nr 3/62).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  komisji
konkursowych  do  zaopiniowania  ofert  złożonych  w  otwartym
konkursie  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  Powiatu
Gryfińskiego w 2016 roku.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  Powiatu  Gryfińskiego  w  2016  roku  w  brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  187/2016  w  sprawie
powołania komisji  konkursowych do zaopiniowania ofert  złożonych  
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”.

4. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki  w/s  przyjęcia  protokołu  z  konsultacji  społecznych
„Strategii  rozwoju turystyki  Powiatu Gryfińskiego do roku 2020”
(druk nr 4/62).

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  
i  Turystyki,  Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  konsultacji
społecznych  „Strategii  rozwoju  turystyki  Powiatu  Gryfińskiego  do
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roku  2020”.  Jednocześnie  Zarząd  postanowił,  iż  po  konsultacjach
eksperckich z partnerami niemieckimi, które odbędą się 15 marca br.
projekt przedmiotowej strategii przedłoży pod obrady Rady Powiatu. 
     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. 

 

5. Wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  
dot.  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  prowadzonego  
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn.  „Wycinka
krzaków  w  pasie  drogowym  sieci  dróg  powiatowych  na  terenie
powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy:
Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie,
Chojna  i  Trzcińsko  Zdrój,  zadanie  III  –  gminy  Cedynia,
Mieszkowice i Moryń” (druk nr 5/62).

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

Na  wniosek  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami,  
po  rozpatrzeniu  ofert,  Zarząd  jednogłośnie  zatwierdził  wybór
wykonawców wyłonionych w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia
publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  
na  zadanie  pn.  „Wycinka  krzaków  w  pasie  drogowym  sieci  dróg
powiatowych  na  terenie  powiatu  gryfińskiego  z  podziałem  na  3
zadania: 

 zadanie  I  –  gminy:  Gryfino,  Stare  Czarnowo  i  Widuchowa
Usługi  Transport-Handel  Jan  Kawecki  z  Kołbaskowa  
z oferowaną kwotą 40 195,91 zł brutto;

 zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój – Zakład
Usługowy  PAJMA  Łukasz  Pajdzik  z  Gorzowa  Wlkp.  
z oferowaną kwotą  24 808,46 zł brutto,

; 
 zadanie III  – gminy: Cedynia,  Mieszkowice i  Moryń – Zakład

Usługowy  PAJMA  Łukasz  Pajdzik  z  Gorzowa  Wlkp.  
z oferowaną kwotą  18 315,07 zł brutto,.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania
Drogami – Arkadiusz Durma oraz Członek Zarządu – Tomasz Siergiej.

6. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Gryfinie  w/s  przyjęcia
sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Gryfinie za rok 2015 (druk nr 6/62).
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za
rok 2015.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
za rok 2015w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

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

Zarząd  podjął  jednogłośnie  uchwałę  Nr  188/2016  w  sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie za rok 2015.

Nadzór nad realizacją  zadania  powierza  się  Dyrektorowi  PCPR  
w Gryfinie.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia
sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Gryfinie za rok 2015 (druk nr 7/62).

Zarząd  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  
w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2015.

 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie za rok 2015 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  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2015.

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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8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki
na 2016 r. (druk nr 8/62).

Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Dyrektora  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie,  zgodnie  z  którym  zmniejsza  się  
o  100,00  zł  plan  wydatków  jednostki  w  rozdziale  80120-Licea
ogólnokształcące,  przy  jednoczesnym zwiększeniu  planu  wydatków  
w rozdziale 80195-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie
ujemnych  różnic  kursowych  poniesionych  w  związku  z  realizacją
projektu „Wychowanie zdrowotne na całe życie”.

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

9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z oświadczeniem, w którym powiat gryfiński wyraża gotowość
do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 62/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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