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Protokół nr 64/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 17 marca 2016 r. w godz. od 830 do 1520 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 63/V/2016 z dnia 10 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa trasy 

tranzytowej w mieście Gryfino” (druk nr 1/64). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za - 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 191/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa trasy 

tranzytowej w mieście Gryfino”.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania naprawy sygnalizacji świetlnej na 

drodze powiatowej nr 1478Z – ulica Krasińskiego w Gryfinie (druk 

nr 2/64). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie EL-TRAF z/s w Dobrej 

Szczecińskiej wykonania naprawy sygnalizacji świetlnej na drodze 

powiatowej nr 1478Z – ulica Krasińskiego w Gryfinie  za kwotę 

9 163,50 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozpatrzenia wniosku Pracowni Projektowej PROMIT Robert 

Mituta w/s zmian warunków umowy dotyczącej wykonania 

dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Jaśminowej  

w Żórawkach (druk nr 3/64). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

negatywnie rozpatrzył wniosek Pracowni Projektowej PROMIT 

Robert Mituta z/s w Dobrej Szczecińskiej jednogłośnie nie wyrażając 

zgody na zmianę warunków umowy Nr 21/ZD/2015 zawartej w dniu  

3 czerwca 2015 r. na wykonanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. zakupu strojów sportowych przeznaczonych dla zawodników 

reprezentujących powiat gryfiński w zawodach sportowych (druk 

nr 3a/64). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zakup 15 kompletów strojów 

sportowych przeznaczonych dla zawodników reprezentujących powiat 

gryfiński w zawodach sportowych za kwotę 2 084,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  

i „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 

5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wykonania 
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montażu instalacji oddymiania w Domu Pomocy Społecznej  

w Dębcach (druk nr 4/64). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Zastępca 

Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na dofinansowanie 

wykonania montażu instalacji oddymiania w Domu Pomocy Społecznej  

w Dębcach, Zarząd jednogłośnie postanowił, iż procedury w zakresie 

realizacji w/w zadania zostaną przeprowadzone przez Wydział 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,  

po otrzymaniu pełnej dokumentacji w tym zakresie od Stowarzyszenia 

„Pod Dębami”.    

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  

w Gryfinie oraz Wydziałom „RI” i „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz Zastępca Naczelnika 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Fundacji Wspierania Kultury „Noc 

Poetów” w/s dofinansowania wydania publikacji pt. „Siekierki - 

poemat o forsowaniu Odry” (druk nr 5/64). 
 

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 Fundacji 

Wspierania Kultury „Noc Poetów” jednogłośnie wyrażając zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł wydania publikacji pt. „Siekierki 

- poemat o forsowaniu Odry”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział 

pracodawców w kształceniu uczniów” i przystąpienia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do partnerskiego projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 



 4 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 

VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących 

w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (druk nr 6/64). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział 

pracodawców w kształceniu uczniów” i przystąpienia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do partnerskiego projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, 

działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  

i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu 

uczniów” i przystąpienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do partnerskiego projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII 

Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia zawodowego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za - 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 192/2016 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Tworzenie modelu współpracy 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez 

aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów” i przystąpienia 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do partnerskiego 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII 

Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia zawodowego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoja przyszłość”  

i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 

VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących 

w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (druk nr 7/64). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoja przyszłość” i wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, 

działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  

i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoja przyszłość”  

i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za - 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 193/2016 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoja 

przyszłość” i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  

oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół  

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku (druk nr 8/64). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 

ogłoszonego 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 rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu 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 194/2016 w sprawie 

rozstrzygnięcia ogłoszonego 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.   

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wydatki 

bieżące związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie oraz zakupu niezbędnych dla jej 

potrzeb towarów i usług (druk nr 9/64). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się o 3 000,00 zł 

plan wydatków w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji,                              

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych 

z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie oraz zakup niezbędnych towarów i usług (wpłata na 

Fundusz Wsparcia Policji). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”  

i „FK”. 

 

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. 

(druk nr 10/64). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się  
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o 928,84 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 80111-Gimnazja 

specjalne oraz o 964,15 w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne 

na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na  

2016 r. (druk nr 11/64). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się  

o 5 916,01 zł (z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty                                    

i wychowania) plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 12/64). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej  w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 

się o 4 352,00 zł plan wydatków jednostki na uposażenie 

funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

inne należności funkcjonariuszy, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody uznaniowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki, jako 

dysponenta środków budżetowych określonych w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 13/64). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 

o 8 133,33 zł plan wydatków w rozdziale 85311-Rehabilitacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

(uzupełnienie wkładu własnego, w związku ze zmianą rozporządzenia 



 8 

w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 

powiatowym). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 14/64). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej 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 195/2016 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 15/64). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016, do 

którego wprowadzono poprawkę w uzasadnieniu. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016 wraz z poprawką? 

 

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”. 

 

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk nr 16/64). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039, do którego wprowadzono 

poprawkę. 

 
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  wraz z poprawką? 

 

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”. 

 

18. Spotkanie z współudziałowcem Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. 

z o.o. i dyrekcją Szpitala. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Prezes Zarządu Spółki „Dom 

Lekarski” S.A. Dariusz Piotrowski, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  

Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, Jacek Chmielewski Członek Rady Nadzorczej „Szpital Powiatowy 

w Gryfinie” Sp.  z o.o. oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

 i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk, Naczelnik Wydziału Architektury  

i Budownictwa Marta Szamburska. 

 

Po dyskusji ustalono: 

1. Spółka Dom Lekarski S.A z/s w Szczecinie oficjalnie wystąpi do 

Powiatu Gryfińskiego z listem intencyjnym w sprawie wyrażenia 

zgody na prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi  

tj. potencjalnymi nabywcami obligacji korporacyjnych; 

2. Spółka Dom Lekarski S.A przedstawi uaktualniony 

harmonogram rzeczowo-finansowy zamierzenia inwestycyjnego 

(dot. rozbudowy szpitala); 
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3. „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wspólnie z Wydziałem 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

wystąpi z pismem do Wojewody Zachodniopomorskiego  

o wydanie opinii w sprawie rozbudowy szpitala w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Prezes Zarządu Spółki „Dom 

Lekarski” S.A. Dariusz Piotrowski, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  

Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, Jacek Chmielewski Członek Rady Nadzorczej „Szpital Powiatowy 

w Gryfinie” Sp.  z o.o. oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego  Piotr Ignaciuk, Naczelnik Wydziału Architektury  

i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z oświadczeniem Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 lutego 

2016 r. w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 64/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 …………………………….. 


