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Protokół nr 69/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w godz. od 830 do 1210 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: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia 

indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 17/69).  

Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 68/V/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom 

Pomocy Społecznej w Dębcach wraz z opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych (druk nr 1/69). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezes Stowarzyszenia „Pod 

Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach oraz 

opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację środków trwałych tj. dwóch 

kuchenek gazowych oraz szafy stalowej, które uległy zużyciu. 

Nadzór nad realizacją powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

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

Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających  

w Powiecie Gryfińskim  (druk nr 1a/69). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych 

działających w Powiecie Gryfińskim. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych 

działających w Powiecie Gryfińskim 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 zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 

chronionych działających w Powiecie Gryfińskim. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

 

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

budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 1b/69). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

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

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 
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2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk nr 2/69). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie 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. 

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

w Gryfinie w sprawie 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 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 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. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego 

zawarcia partnerstwa w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych 

Pomorza Zachodniego” (druk nr 3/69). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim 

dotyczącego zawarcia partnerstwa w sprawie utworzenia „Sieci tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego”, do którego wprowadzono 

poprawkę. 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim 

a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa w sprawie utworzenia „Sieci 

tras rowerowych Pomorza Zachodniego” 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 wyrażenia zgody na podpisanie listu 

intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Województwem 

Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa w sprawie 

utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie 

wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Cieplikowo – Tchórzno, w miejscowości Góralice ” (druk nr 4/69). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-

Zdrój w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo – Tchórzno w miejscowości Góralice. 

Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości do  

30 000,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 

2020” (druk nr 5/69). 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu 

Gryfińskiego do roku 2020”. 

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

w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020”  

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 przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki dla 

Powiatu Gryfińskiego do roku 2020”. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne lub prawne w 2016 roku (druk nr 6/69). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 

dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne lub prawne w 2016 roku. 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne lub prawne w 2016 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 206/2016 w sprawie 

ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2016 roku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie dotacji celowych na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach (druk nr 7/69). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów  

o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z: 

1) Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Królowej Pokoju  

w Siekierkach  na wykonanie zadania pn. „Wymiana stolarki 

okiennej oraz drzwiowej w kościele pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Starej Rudnicy (kwota dotacji 32 000,00 zł); 

2) Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Wspomożenie Wiernych  

w Baniach  na wykonanie zadania pn. „Remont konserwatorski 

prezbiterium zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha  

w Kunowie (kwota dotacji 20 541,48 zł). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania Aneksu do porozumienia w sprawie 
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powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych  

w zakresie kultury fizycznej (druk nr 8/69). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 

nr 5 do porozumienia nr EK-3/09 z dnia 10 lutego 2009 r. zawartego  

z Gminą Gryfino  w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia 

zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia zał. nr 4 tj. arkusza 

planistycznego dla postępowań w trybie przetargu nieograniczonego 

przewidzianych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2016 r. 

(druk nr 9/69). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził arkusz 

planistyczny dla postępowań w trybie przetargu nieograniczonego 

przewidzianych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2016 r., 

stanowiący zał. nr 4 do planu zamówień publicznych na 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na usługę w zakresie 

przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz 

rozliczenia dla projektu pn.: „Utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej”, planowanego do realizacji ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 – 

2020, Oś priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. 

(druk nr 10/69). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd  jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z Wykonawcą tj. Europejskim 

Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego” z/s w Poznaniu na 

przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz 

rozliczenia dla projektu pn.: „Utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2 za kwotę 

49 200,00 zł brutto.  Jednocześnie, ze względu na brak potrzeby, 

Zarząd nie wyraził zgody na przesunięcie środków finansowych w tym 

zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk nr 11/69). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 207/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sali 

gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 



 8 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.02.2015.SD. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

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

dysponenta środków budżetowych określonych w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 12/69). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 

zmian w planie dotacji dla domów pomocy społecznej, w celu 

dostosowania planowanych kwot do kwot ostatecznych przyznanych  

z budżetu państwa. 

Zmniejsza się plan dotacji dla: 

1) Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku Zdroju, 

prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju   

o 360,00 zł, 

2) Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 320,00 zł.  

Zwiększa się plan dotacji dla: 

1) Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach, prowadzącego Dom 

Pomocy Społecznej w Dębcach o 600,00 zł, 

2) Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  

w Moryniu o 80,00 zł. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia środków w planie finansowym w związku  

z realizacją projektu pt. „Od praktyki do pracy 2”, finansowanego  

w ramach programu Easmus+ (druk nr 13/69). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan  

wydatków jednostki o 8 269,14 zł na realizację projektu „Od praktyki 

do pracy2” w ramach programu Erasmus+. Są to środki projektu, 

niewykorzystane i przekazane na rachunek pomocniczy budżetu 

powiatu w 2015 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 



 9 

16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk  

nr 14/69). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan 

dochodów i wydatków jednostki o 1 096,00 zł. Są to środki od 

uczestników projektu „Od praktyki do pracy 2” na zakup polis 

ubezpieczeniowych podróży zagranicznej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

17. 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 15/69). 

 

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 208/2016 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”. 

 

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

nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 16/69). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.  
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w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 

r. 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 209/2016 w sprawie zmiany 

uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 

2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

 informacją dot. Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 

 informacją Wicedyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie dot. decyzji 

Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Szczecinie z dnia 24 marca b.r.  

 porządkiem obrad XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

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

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 

indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

w Gryfinie w sprawie w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 210/2016 w sprawie  

w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika  

w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 
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Zarząd udzielił instrukcji dla Członka Rady Nadzorczej spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o., co do sposobu 

głosowania w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa 

Szpitala, określenia sposobu premiowania zadań na rok 2016. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie upoważnił Starostę Wojciecha 

Konarskiego do doprecyzowania szczegółów (dot. szczegółowych 

warunków zlecenia) powyższej instrukcji, o ile zajdzie taka potrzeba. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego pod nrami spraw: 

GN.8023.15.1.2016.PI, GN.8023.15.2.2016.PI, GN.8023.15.3.2016.PI, 

GN.8023.15.4.2016.PI,  

 
W tym momencie posiedzenie opuścili: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

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

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 69/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 …………………………….. 


