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Protokół nr 91/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 6 października 2016 r. w godz. od 900 do 1300 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 następujące punkty: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s poparcia stanowiska nr 26 

Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 29 września 2016 r. (druk  

nr 14/91). 

- Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed 

sądami powszechnymi (druk nr 15/91).  

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

3.  Protokół Nr 90/V/2016 z dnia 29 września 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej   

w sprawie dofinansowania Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE 

(druk nr 1/91). 
 

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 zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  

w Widuchowej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie 

finansowe w kwocie 2 000,00 zł organizowanego w dniu  

28 października 2016 r. XV Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE  

w Widuchowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej (druk nr 2/91). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie ustalił wysokość 

nagrody Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów i nauczycieli oraz 
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zatwierdził listy osób, którym przyznano nagrody Starosty 

Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 

 większością głosów - listę osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie,  

 jednogłośnie - listę osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie,  

 większością głosów - listę osób z Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie, 

 jednogłośnie - listę osób ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, 

 jednogłośnie - listę osób z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie. 

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano w łącznej 

wysokości 28 600,00 zł. W/w środki będą pochodziły ze środków 

zaplanowanych w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 

„EK”. 
 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych  

w protokołach Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 

nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  

o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  

o ruchu drogowym (druk nr 3/91). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Urszula Przetak.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,  

po zapoznaniu się z protokołami Nr KM.7135.18.2015.UP  

i Nr KM.7135.22.2015.UP z dnia 28 września 2016 r. komisji  

ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat 

Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów oraz 

opiniami technicznymi wydanymi przez rzeczoznawcę, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdów: TOYOTA 

COROLLA o nr rej. DL93348, BMW o nr rej. ZMY 4U44, poprzez ich 

odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu pojazdów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

– Urszula Przetak. 
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4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumień między Powiatem 

Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dzieci do rodziny 

zastępczej oraz warunków ich pobytu, wysokości wydatków na ich 

opiekę i wychowanie w tej rodzinie (druk nr 4/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu 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 podpisanie 

Porozumień: Nr 6285-1/26/2016 i Nr 6285-1/27/2016 z Miastem 

Szczecin w sprawie przyjęcia dwójki dzieci do rodziny zastępczej oraz 

warunków ich pobytu, wysokości wydatków na ich opiekę  

i wychowanie w tej rodzinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 

związanych z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 5/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 

związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 
 

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

w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej 

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 

Świętych”  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 271/2016 w sprawie 

określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 

Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 

akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 

miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  

z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych 

z Dniem Wszystkich Świętych (druk nr 6/91). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 

postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  

z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  

z Dniem Wszystkich Świętych. 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 

miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 

kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 272/2016 w sprawie 

powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 

dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 

związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na „Przebudowę 

ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie” (druk 

nr 7/91). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Lucyna Wieczorek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd  jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą TOMEX – Metal Tomasz 

Kołodyński z Chojny na „Przebudowę ogrodzenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie” za kwotę 119 601,51 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-

Zdroju w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego  

pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku Zdroju przy ul. Aleja Róż 1” o dofinansowanie  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach programu „Poprawa jakości powietrza” (druk nr 8/91). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. rozpatrzenia wniosku 

Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie złożenia wniosku 

aplikacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku Zdroju przy ul. Aleja Róż 1” o dofinansowanie  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach programu „Poprawa jakości powietrza”, Zarząd 

jednogłośnie postanowił, iż przedmiotowy wniosek rozpatrzy po 

uzupełnieniu o istotne elementy potrzebne do podjęcia decyzji w tym 

zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „RI” (druk nr 9/91). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, gdzie zmniejsza się  

o 40 000,00 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82  

w Gryfinie”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu 

wydatków na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie do wymogów ppoż. 

budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-

Zdroju”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „RI”. 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „RI” (druk  

nr 10/91). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, gdzie zmniejsza się  
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o 40 000,00 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82  

w Gryfinie”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu 

wydatków na zadanie „Remont dachu internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „RI”. 

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

Publicznych – Lucyna Wieczorek. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany  

w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. 

– Wydziału „ZD” (druk nr 11/91). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 

dochodów o 820 000,00 zł  i zmniejszenie planu wydatków  

o 1 300 000,00 zł w dziale 600-Transport i łączność oraz przeznaczenie 

kwoty 120 000,00 zł dla DPS w Nowym Czarnowie i kwoty  

360 000,00 zł na zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZD”.  

 

12. 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 12/91). 

 

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 273/2016 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 
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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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania od 

uzasadnienia do uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie nr CCLV.444.2016 z dnia 20 września 

2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze  

2016 r. (druk nr 13/91). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie odwołania od 

uzasadnienia do uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie nr CCLV.444.2016 z dnia 20 września 

2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r. 
 

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

w Gryfinie w sprawie odwołania od uzasadnienia do uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie nr CCLV.444.2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii  

o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r.  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 274/2016 w sprawie 

odwołania od uzasadnienia do uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr CCLV.444.2016  

z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze 

półrocze 2016 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s poparcia 

stanowiska nr 26 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia29 

września 2016 r. (druk nr 14/91). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska  

nr 26 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 29 września  

2016 r. 
 

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

w Gryfinie w sprawie poparcia stanowiska nr 26 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia  

29 września 2016 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 



 8 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 275/2016 w sprawie 

poparcia stanowiska nr 26 Konwentu Marszałków Województw RP  

z dnia29 września 2016 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

15. Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 

Gryfińskiego przed sądami powszechnymi (druk nr 15/91). 

 

Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa adwokatowi 

Patrykowi Zasuwikowi do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego 

przed sądami powszechnymi w sprawie  o zmianę wysokości renty. 

 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z decyzją nr 424/2016 z dnia 27 września 2016 r.  

dot. zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę dla 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 91/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 …………………………….. 


