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Protokół nr 66/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 31 marca 2016 r. w godz. od 1200 do 1550 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 65/V/2016 z dnia 24 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia oferty na 

zorganizowanie akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała 

sobota” na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1/66). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha  
oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd 

jednogłośnie wyraził wstępnie zgodę na zorganizowanie  

i sfinansowanie akcji profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała 

sobota” na terenie Powiatu Gryfińskiego, która zostanie 

przeprowadzona przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. 

za łączną kwotę 72 000,00 zł brutto (wariant I). Jednocześnie Zarząd 

zobowiązał wydział „GN” do przedstawienia uzgodnionego przez 

strony projektu umowy w tym zakresie. 

 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie” Sp. z o.o. w/s sfinansowania gazu znieczulającego dla 

kobiet rodzących poprzez zorganizowanie akcji promocyjno-

medycznej pod nazwą „Rodzić bez bólu” (druk nr 2/66). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku Szpitala 
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Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na sfinansowanie gazu znieczulającego dla kobiet rodzących poprzez 

zorganizowanie akcji promocyjno-medycznej pod nazwą „Rodzić bez 

bólu” do kwoty 10 000,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku „Domu Lekarskiego” S.A. 

w/s wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu na prowadzenie rozmów 

z instytucjami finansowymi w celu pozyskania funduszy w formie 

kredytu lub obligacji na realizację inwestycji - rozbudowa szpitala 

przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie (druk nr 2a/66). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu wniosku „Domu 

Lekarskiego” S.A. z/s w Szczecinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na prowadzenie rozmów z instytucjami finansowymi w celu 

pozyskania funduszy w formie kredytu lub obligacji na realizację 

inwestycji - rozbudowa szpitala przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie  

i zatwierdził treść odpowiedzi w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r.  

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 

(druk nr 3/66). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r.  

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. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. 

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 

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 198/2016 w sprawie zmiany 

uchwały Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca  

2016 r. 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. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie 

byłych wychowanków jednostki (druk nr 4/66). 

 

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

umorzenie w całości należności w łącznej wysokości 3 523,38 zł  

z tytułu opłat za wyżywienie dwóch byłych wychowanków jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

6. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia bilansu z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. 

(druk nr 5/66). 

 

 Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie przyjął bilans 

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 

31.12.2015 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

O godz. 1310 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1540 wznowiono 

obrady. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 6/66). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.  
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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 uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia  

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rokw brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 199/2016 w sprawie 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”. 

 

8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie dot.: 

- podziału środków PFRON na zadanie „Kultura, sport, turystyka i rekreacja osób 

niepełnosprawnych”; (Zarząd zobowiązał Wydział „EK” oraz „PCPR” w Gryfinie do 

przeanalizowania w kolejnym roku, czy należałoby wprowadzić kryterium procentowe 

dla podmiotów, które na realizację zadań otrzymują łącznie całość środków z budżetu 

powiatu). 

- wydatkowania środków przeznaczonych dla WTZ w Goszkowie i w Gryfinie.  

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 66/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 …………………………….. 


