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Protokół nr 90/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 29 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 Wicestarosta Jerzy 

Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 

(listy obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, który został rozszerzony o następujący 

punkt: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 258/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  

1 września 2016 r. 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 

(druk nr 12/90). 

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

3. Protokół Nr 89/V/2016 z dnia 22 września 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

dot. zatwierdzenia wyboru oferty ubezpieczenia mienia, 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych oraz podpisania 

umowy w tym zakresie (druk nr 1/90). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Pan Tomasz Bąk - broker ubezpieczeniowy, 

Dyrektor Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie oraz  Naczelnik 

Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, po 

rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy 

tj. firmy STU Ergo Hestia S.A. jako ubezpieczyciela Powiatu 

Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczenia 

mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych z oferowaną ceną w wysokości 118 038,00 zł 

brutto/za okres 2 lat i podpisał umowę w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuścił Pan Tomasz Bąk - broker ubezpieczeniowy, Dyrektor 

Przedstawicielstwa Nord Partner Sp. z o.o. w Szczecinie. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo 
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Powiatowe w Gryfinie składników majątku ruchomego do Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie (druk nr 2/90). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie składników majątku ruchomego do: 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wykazanych  

w protokole nr 4/2016 Komisji do spraw zagospodarowania 

ruchomych składników majątkowych z dnia 21 września 2016 r.;  

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 

wykazanych w protokole nr 3/2016 Komisji do spraw 

zagospodarowania ruchomych składników majątkowych z dnia 

21 września 2016 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia 

zgody na zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania 

pionowego dróg powiatowych (druk nr 3/90). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie „WIMED” Oznakowanie 

Dróg Sp. z o.o. z Tuchowa dostawy znaków drogowych wraz  

z uchwytami do montażu dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 

powiatowych za kwotę 18 550,58 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. zatwierdzenia wyboru wykonawcy oraz podpisania umowy na 

przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie 

Gminy Mieszkowice (druk nr 4/90). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 

wykonawcy na zadanie pn.: „Przebudowa chodników na drogach  

powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice”, wybierając ofertę 

Spółdzielni Usług Rolnych „ROL-BUD” z/s w Trzcińsku-Zdroju za 

kwotę 153 374,24 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na przekazanie materiału rozbiórkowego, pozyskanego  

w trakcie przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Chojnie, na rzecz 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy  

z/s w Grzybnie (druk nr 5/90). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie materiału 

rozbiórkowego pozyskanego w trakcie przebudowy ulicy Jagiellońskiej 

w Chojnie, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego  

z Padwy z/s w Grzybnie i podpisał umowę darowizny w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na remont garaży 

przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie (druk nr 6/90). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zlecenie firmie MAR-BUD z Gryfina wykonania remontu garaży przy 

ul. Szczecińskiej w Gryfinie, stanowiących własność Powiatu 

Gryfińskiego za kwotę 14 300,00 brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2017 r. (druk nr 7/90). 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po wprowadzeniu poprawek w § 7 ust. 2, Zarząd 
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jednogłośnie przyjął zadania priorytetowe w sferze pożytku 

publicznego na 2017 r. oraz skierował do konsultacji  społecznych  

w terminie od 1 do 21 października 2016 r. Program współpracy 

Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  

2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 

powiatu” (druk nr 8/90). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania kapituły 

konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 268/2016 w sprawie 

powołania kapituły konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za 

promocję powiatu”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r. (druk nr 9/90). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85403 Specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze. Zmniejsza się o 400,00 zł plan 

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,  

z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie okresowego badania stanu 

technicznego budynków.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
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10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. 

(druk nr 10/90). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową 

na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie 20 998,58 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników 

jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

11. 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 11/90). 

 

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. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: 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 269/2016 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”. 

 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 258/2016 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie z dnia 1 września 2016 r. 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 (druk  

nr 12/90). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr 258/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  

1 września 2016 r. 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. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 258/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 września 

2016 r. 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 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

  

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 270/2016 w sprawie 

sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 258/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 1 września 2016 r. 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”. 

 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku s. Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Moryniu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

kasację składników majątku ruchomego tj. sakwy, zestawu 

kuchennego oraz wózka prysznicowego, wykazanych w protokole  

nr 1/D/2016 z dnia 12 września 2016 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się s. Dyrektor DPS  

w Moryniu i Wydziałowi „OR”. 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 90/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 …………………………….. 
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