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Protokół nr 89/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 W dniu 22 września 2016 r. w godz. od 815  do 1205 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 dodano: 

- 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 21/89, pkt 23 porządku obrad).  

Ponadto została zmieniona kolejność omawiania wniosku Podinspektora 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu 

do umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie  

dot. dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (druk nr 9/89)  

z pkt 12 na 24 porządku obrad. Numeracja uległa przesunięciu. Zmieniony 

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

3. Protokół Nr 88/V/2016 z dnia 14 września 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu  

w/s wyrażenia zgody na kasację środków trwałych oraz pozostałych 

środków trwałych jednostki (druk nr 1/89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem s. Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Moryniu, pozytywną opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji oraz ekspertyzami technicznymi, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na kasację rzeczowych składników majątku 

ruchomego użytkowanych przez jednostkę, za wyjątkiem składników 

wykazanych w protokole nr 1/D/2016 z dnia 12.09.2016 r. pod pozycją 

1 – sakwa, 9 – zestaw kuchenny, 29 – wózek prysznicowy. 

Zarząd jednogłośnie postanowił, że decyzję co do wyrażenia zgody 

na kasację ww. trzech składników majątku ruchomego podejmie  

po otrzymaniu informacji o faktycznym stanie technicznym 

przedmiotów i dokumentacji fotograficznej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się s. Dyrektor jednostki  

i Wydziałowi „OR”. 
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2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 

ruchomego użytkowanych przez jednostkę (druk nr 2/89). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, pozytywną opinią Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Informacji oraz ekspertyzami technicznymi, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację rzeczowych 

składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę, 

wykazanych w protokołach z dnia 21.06.2016 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu 

do umowy pn.: „Wykonywanie stałych prac porządkowych  

w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych 

zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk 

nr 3/89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Lucyna Wieczorek oraz inspektor Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia, o kwotę 590,40 zł brutto, 

dotychczasowemu  Wykonawcy – firmie WISAG POLSKA Sp. z o.o.,  

z uwagi na zwiększony zakres prac porządkowych w budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie, w związku z przeprowadzaną inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla osób 

niepełnosprawnych”.  

W związku z powyższym Zarząd podpisał aneks nr 1 do umowy  

nr 16/RI/2015 z dnia 31.12.2015 r. pn. „Wykonywanie stałych prac 

porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 

zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie”, który będzie obowiązywał od dnia 1.09.2016 r. do dnia 

zakończenia robót budowlanych przeprowadzanych podczas  

ww. inwestycji. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „GN”. 

 

4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Założenie baz BDOT500  

oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane  

z budynkami” (druk nr 4/89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Geodeta Powiatowy – Grzegorz 

Downar. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawców: 

a) na I część zamówienia (Miasto i Gmina Chojna), lider konsorcjum 

TerraGIS Sp. z o.o. ze Szczecina za oferowaną kwotę  

67 350,00 zł brutto, 

b) na II część zamówienia (Miasto i Gmina Moryń), lider 

konsorcjum TerraGIS Sp. z o.o. ze Szczecina za oferowaną kwotę  

43 000,00 zł brutto, 

c) na III część zamówienia (Miasto i Gmina Mieszkowice), lider 

konsorcjum TerraGIS Sp. z o.o. ze Szczecina za oferowaną kwotę  

36 800,00 zł brutto, 

d) na IV część zamówienia (Miasto Trzcińsko Zdrój), Geomar S.A. 

ze Szczecina za oferowaną kwotę 14 586,03 zł brutto, 

wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty 

budowlane trwale związane z budynkami”. 

Jednocześnie Zarząd odrzucił: 

a) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ofertę Wykonawcy Eurosystem S.A. z Chorzowa, 

ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ (Wykonawca  

nie załączył do oferty drugiej strony formularza ofertowego przez  

co brak było oświadczeń dot. m.in. warunków płatności, związania 

ofertą itp., oraz nie podzielił wartości oferty na części zamówienia 

przez co nie dało się określić jaką cenę przeznaczył na daną część 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ofertę Wykonawcy GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina, 

ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ (Wykonawca  
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nie podzielił wartości oferty na części zamówienia przez co nie dało się 

określić jaką cenę przeznaczył na daną część zamówienia). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i Geodecie Powiatowemu. 
 

5. Wniosek Zastępcy 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.: „Założenie baz 

BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane 

trwale związane z budynkami” (druk nr 5/89). 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Założenie baz BDOT500 oraz 

uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane  

z budynkami”.  

 
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. „Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane 

trwale związane z budynkami” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby,  

Przeciw – 0 osób,  

Wstrzymało się – 0 osób.  

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 263/2016 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Założenie baz BDOT500 

oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane  

z budynkami”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i Geodecie Powiatowemu.  

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

Publicznych pod nr sprawy znak: RI.272.08.2016.SD. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Lucyna Wieczorek, inspektor Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski oraz Geodeta Powiatowy – Grzegorz 

Downar. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej - mały grant (druk nr 6/89). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego Hermes z Gryfina i jednogłośnie wyraził zgodę  

na udzielenie dotacji w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

pn. „Narodowy Bieg Niepodległości”, który odbędzie się 11. listopada 

br. w Cedyni.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyrażenia zgody na dofinansowanie 2. Festiwalu 

„Cedynia na okrągło” (druk nr 7/89). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Gminy 

Cedynia i jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 

500,00 zł organizacji 2. Festiwalu „Cedynia na okrągło”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy  

o wsparcie realizacji zadania publicznego (druk nr 8/89). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie podpisał aneks nr 1 do umowy  

nr 4/EK/16 z dnia 20.04.2016 r. o wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „IX Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy 

Polski Zachodniej w Motocrossie”, w którym zmianie uległa nazwa 

realizowanego zadania publicznego z „IX Runda Międzynarodowych 

Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie” na „VIII Runda 

Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej  

w Motocrossie”. Powodem zmiany jest przesuniecie terminów 

rozgrywek, a co za tym idzie także zmiany w numeracji kolejnych 

rund. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

o zlecenie realizacji zadania publicznego (druk nr 10/89). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 

harmonogramu przekazywania dotacji dla Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z/s w Niegowie   

na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Zmianie ulegną 

transze przekazywane w miesiącach od września do grudnia 2016 r.  

w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym i zwiększonymi 

kosztami na zakup oleju opałowego oraz przystąpieniem do realizacji 

budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 3.  

W związku z powyższym Zarząd podpisał aneks nr 1/2016 do umowy 

nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. w przedmiotowej 

sprawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

10. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wytycznych do opracowania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. (druk nr 11/89). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu skierował 

pismo do naczelników wydziałów, kierowników referatów i biur 

Starostwa Powiatowego a także do kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, powiatowych służb i straży  

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych zgodnie  

z wytycznymi Zarządu do opracowania budżetu Powiatu na 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Skarbnikowi Powiatu.  

 

11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 12/89). 
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Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na wynagrodzenia 

i pochodne w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zwiększa się plan 

finansowy wydatków o 39 257,00 zł w rozdziale 80102 - Szkoły 

podstawowe specjalne oraz o 47 305,00 zł w rozdziale 80111 - Gimnazja 

specjalne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków  

o 3 000,00 zł w rozdziale - 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz  

o 83 562,00 zł w rozdziale - 80134 Szkoły zawodowe specjalne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 13/89). 

 

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na dokonanie zmian w harmonogramie wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. poprzez zwiększenie transzy w listopadzie  

o 51 264,40 zł, przy jednoczesnym zmniejszenie niewykorzystanych 

transzy w lipcu o 3 764,40 zł oraz sierpniu o 47 500,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 14/89). 

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie,  

z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania, planu 

finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. w dziale 801 

– Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące  

o 29 640,33 zł oraz rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 22 171,77 zł 

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela zgodnie  

z art. 20 Karty Nauczyciela oraz nagród jubileuszowych dla 

pracowników jednostki. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 
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14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 15/89). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na realizację 

projektu „Wychowanie zdrowotne na całe życie”. Zmniejsza  

się o 400,23 zł plan finansowy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe  

i pochodne przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

15. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 16/89). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na zmianę harmonogramu wydatków budżetowych jednostki  

na 2016 r., zgodnie z którym zwiększa się transze we wrześniu  

o 25 000,00 zł oraz w październiku i listopadzie po 13 050,00 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu  

o 18 400,00 zł i w lipcu o 32 700,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie   

w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 17/89). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę 

harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r., zgodnie  

z którym zwiększa się transze we wrześniu i w październiku  

po 7 796,00 zł, w listopadzie o 13 796,00 zł oraz w grudniu  

o 51 346,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych 

transz w lipcu o 43 550,00 zł oraz w sierpniu o 37 184,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 
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17. 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 18/89). 

 

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 264/2016 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”. 

 

18. 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 19/89). 

 

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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 265/2016 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”. 

 

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

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 20/89). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

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 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 266/2016 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

20. 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 21/89). 

 

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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 267/2016 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”. 
 

21. Wniosek Podinspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej  

z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie dot. dofinansowania 

Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (druk nr 9/89). 

 

Na wniosek Podinspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

dot. wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie niewykorzystanych 

środków finansowych w kwocie 4 763,42 zł (pierwotnie przeznaczonych 

na zakup niezbędnych towarów i usług oraz trzymania  

i funkcjonowania Komendy) na dofinansowanie zakupu radiowozu 

oznakowanego. W związku z powyższym podpisał aneks nr 1  

do umowy nr 13/ZK/2016 zawartej z Komendą Wojewódzką Policji 

w Szczecinie w dniu 13 maja 2016 r. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 

22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- zawiadomieniem Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu 

postępowania, znak: AB.6740.4.233.2015.LW z dnia 15 września 2016 r., w sprawie 

udzielenia pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego 

w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy  

i oddział położniczo-neonatologiczny”(1/89); 

- z projektem protokołu nr 8/2016 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 7 września 2016 r. (2/89); 

- z pismem Starosty Gryfińskiego, znak: GN.8023.36.1.2016.PI z dnia 20 września 

2016 r., skierowanym do Prezesa Zarządu Dom Lekarski S.A. w sprawie wystąpienia  

o opinię do Wojewody Zachodniopomorskiego w kwestii planów finansowych  

dot. rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie  oraz rozwoju działalności medycznej 

w zakresie opieki długoterminowej (3/89); 

- opinią prawną dot. zapisów zawartych w proponowanych aneksach do umowy  

nr 1/06/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz do porozumienia nr 01/2015 z dnia  

27 października 2015 r. (4/89) i wypracował stanowisko w przedmiotowej sprawie, 

które skierował do Domu Lekarskiego S.A oraz do wiadomości Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z .o.o. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 89/V/2016 

 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________ 
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