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Protokół nr 87/V/2016 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

W dniu 8 września 2016 r. w godz. od 830 do 1000 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: 
- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uznania się Rady 
Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi 
według właściwości (druk nr 10/87).  
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 86/V/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie działek  
nr: 145 obręb Mieszkowice 2, 1229 obręb Mieszkowice 1, 104/3  
i 104/4 obręb Troszyn, do kategorii dróg gminnych (druk nr 1/87). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie działek nr: 145 
obręb Mieszkowice 2, 1229 obręb Mieszkowice 1, 104/3 i 104/4 obręb 
Troszyn, do kategorii dróg gminnych. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie działek  
nr: 145 obręb Mieszkowice 2, 1229 obręb Mieszkowice 1, 104/3 i 104/4 obręb Troszyn, do kategorii dróg 
gminnych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba.  

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 259/2016 w sprawie 
zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie 
działek nr: 145 obręb Mieszkowice 2, 1229 obręb Mieszkowice 1, 104/3  
i 104/4 obręb Troszyn, do kategorii dróg gminnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
kierunków współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji 
inwestycji na drogach gminnych i powiatowych (druk nr 2/87). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino  
w zakresie realizacji inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji 
na drogach gminnych i powiatowych 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 określenia kierunków współpracy z Gminą 
Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na drogach gminnych  
i powiatowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół  Specjalnych  
w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nauczanie 
indywidualne dla ucznia klasy III Szkoły Podstawowej (druk  
nr 3/87).  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu 
Szkół  Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody 
na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy III Szkoły Podstawowej 
rozpatrzy po jego uzupełnieniu, na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  
o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 4/87). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr 2/EK/16 z dnia 08.04.2016 r.  
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Gryfińskie Rajdy 
Rowerowe – „Nowa formuła Train – Bike: Aktywne sąsiedztwo” 
realizowanego przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”  
w Gryfinie,  w którym zmienia się zapisy w kosztorysie zadania, które 
nie powodują zmian w zakresie całkowitego kosztu realizacji  
ww. zadania.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Na posiedzenie powrócił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku „Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., dotyczącego możliwości 
sfinansowania dodatkowych działań promocyjnych w ramach akcji 
promocyjno-medycznej pod nazwą „Rodzić bez bólu” (druk  
nr 5/87). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa Zarządu Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy 
zlecenia nr 7/GN/16 z dnia 31 marca 2016 r., w którym wyraża się 
zgodę na sfinansowanie dodatkowych działań promocyjnych w ramach 
akcji promocyjno-medycznej pod nazwą „Rodzic bez bólu”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady 
Powiatu w Gryfinie (druk nr 6/87). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
z radnym Rady Powiatu w Gryfinie. 



 4

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu 
w Gryfinie 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 odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

7. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2016 r. (druk nr 7/87). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza 
się o 3 561,00 zł plan wydatków na uposażenia dla funkcjonariuszy, 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na nagrody 
uznaniowe. 

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

8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 
jednostki na 2016 r. (druk nr 8/87). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki na 
zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę  
7 896,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 
nauczyciela. 

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

9. 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 
9/87). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 260/2016 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”. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uznania 

się Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi 
i przekazania skargi według właściwości (druk nr 10/87).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uznania się Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do 
rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według właściwości. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uznania się Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi  
i przekazania skargi według właściwości 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 uznania się Rady Powiatu w Gryfinie za 
niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według 
właściwości. 
 Nadzór nad realizacją zadania – BRZ. 
 

11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd udzielił instrukcji dla Członka Rady Nadzorczej spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o., co do sposobu 
głosowania w sprawie uchwały dot. zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania powyżej kwoty 200 000,00 zł, wiążącej się ze zmianami 
umowy z projektantem nowego budynku szpitala. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 87/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 …………………………….. 


