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Protokół nr 73/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 24 maja 2016 r. w godz. od 1240 do 1510 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 72/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Powiatu – Jan Gładkow. 

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot.: 

- zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Żyć aktywnie – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, 

- podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania i składania oświadczeń woli 

w imieniu Powiatu Gryfińskiego do realizacji projektu 

pn. „Żyć aktywnie – program aktywizacji społeczno-zawodowej 

osób niepełnosprawnych” (druk nr 1/73). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Aneta Sajdowska – Główny Księgowy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu  

pt. „Żyć aktywnie – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora 

jednostki do uszczegółowienia i rozwinięcia punktów 13 i 16a 

przedmiotowej koncepcji. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 

Powiatu Gryfińskiego do realizacji projektu pn. „Żyć aktywnie – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego do realizacji 

projektu pn. „Żyć aktywnie – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 220/2016 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania i składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego do realizacji projektu 

pn. „Żyć aktywnie – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych”.   

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Aneta Sajdowska – Główny Księgowy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot.: 

- przyjęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej otwartego 

konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w roku 2016, 

-  podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2016 r., 

- podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć 

rehabilitacyjnych” (druk nr 2/73). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Monika Jakimczyk – Referent ds. osób 

niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły z dnia 16-17 maja 

br. z prac Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 

wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w roku 2016.  

 



 3 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2016 r. 
 
Za – 4 osoby, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 221/2016 w sprawie 

zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2016 r. i jednocześnie wyraził zgodę na podpisanie 

umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„MOST” z/s w Nowym Czarnowie o wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez 

organizację zajęć rehabilitacyjnych”. Dodatkowo Zarząd  zobowiązał 

wykonawcę w/w zadania do umieszczenia ogłoszenia o naborze na 

stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz gmin 

wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Monika Jakimczyk – Referent ds. osób 

niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Kancelarią Skotarczak 

Dąbrowski Olech i Partnerzy Sp. Partnerska Radców Prawnych  

i Adwokatów ze Szczecina na „Przeprowadzenie procedury 

wyłonienia operatora na wykonywanie przewozów w publicznym 

transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego w trybie  

o koncesji na roboty budowalne lub usługi” (druk nr 3/73).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, po 

rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
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umowy z Kancelarią Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy  

Sp. Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów ze Szczecina na 

„Przeprowadzenie procedury wyłonienia operatora na wykonywanie 

przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu 

Gryfińskiego w trybie o koncesji na roboty budowalne lub usługi” za 

kwotę 10 947,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 

4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 4/73). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się 

transzę w grudniu o 59 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 

transzy w maju, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki . 

 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

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

(druk nr 5/73). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie,  zgodnie z którym dokonuje się zmian 

w planie wydatków jednostki na realizację projektu „Od praktyki do 

pracy 2" o 800,00 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki . 

 

6. 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 6/73). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  
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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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 222/2016 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”. 

 
O godz. 1350 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1500 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 7/73). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały 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. 

 
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 rok w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 223/2016 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”. 
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8. 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 8/73). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały 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. 

 
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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 224/2016 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”. 

 

9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
- Zarząd jednogłośnie wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2016-2039 (projekt na druku nr 6/XVIII, który będzie 

przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu w dniu dzisiejszym). 

Autopoprawka zostaje wprowadzona na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, gdzie zmianie ulegają dane zawarte w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich 

Powiatu Gryfińskiego w latach 2016-2020” stanowiącym załącznik do w/w projektu 

uchwały tj. zwiększa się łączne nakłady finansowe o 30 000,00 zł w pozycji 1.1.2.5 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 73/V/2016. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 
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Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


