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Protokół nr 92/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 13 października 2016 r. w godz. od 815 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 a następnie Wicestarosta Jerzy Miler. 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 91/V/2016 z dnia 6 października 2016 r. został przyjęty 

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

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk nr 1/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz  

Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w obrębie 3 miasta Gryfino 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 wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta 

Gryfino (budynek po Warsztatach Terapii Zajęciowej). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 

przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino 

(druk nr 2/92). 
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Zarząd ustalił  formę przetargu na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 

miasta Gryfino. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 276/2016 w sprawie wyboru 

formy przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino 

(budynek po Warsztatach Terapii Zajęciowej). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk nr 3/92). 

 

Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na 

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 277/2016 w sprawie 

ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (budynek po 

Warsztatach Terapii Zajęciowej). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie 

porozumienia w sprawie przekazania na rzecz Gminy Gryfino części 
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nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 4/92). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie przekazania na 

rzecz Gminy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego (dot. drogi powiatowej – ul. 1 Maja, na terenie której 

urządzony jest w części parking).  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (druk 

nr 5/92). 

 

Zarząd ustalił wysokość ceny wywoławczej w V przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta 

Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 278/2016 w sprawie 

ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino (budynek 

przy ul. Sprzymierzonych 9). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

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

zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie 5 

miasta Gryfino (druk nr 6/92). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej 

w obrębie 5 miasta Gryfino. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie 5 miasta Gryfino 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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 

położonej w obrębie 5 miasta Gryfino (budynek po Zespole Szkół 

Specjalnych w Gryfinie). 

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 Zarządzania Drogami  

dot. zatwierdzenia wyboru oferty i podpisania umowy na 

przebudowę chodnika w ciągu ulicy Chrobrego w Cedyni (druk  

nr 7/92). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym POLGET Getman Sp. J. z Dębna na przebudowę 

chodnika położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1464Z -   

ul. Chrobrego w Cedyni za kwotę 49 967,52 zł brutto. Powiat przekaże 

na ten cel środki finansowe stanowiące 50% wartości realizacji  

w/w inwestycji.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na wykonanie robót drogowych w ciągu dróg powiatowych 

w miejscowościach Binowo i Piasek (druk nr 8/92). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno-Budowlanym DROGBUD z Wełtynia na wykonanie 

robót drogowych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach 

Binowo i Piasek za kwotę 42 189,00 zł brutto. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 9/92). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gryfińskiego, do którego wprowadzono poprawki. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego wraz 

ze zmianami? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży 

Rybackiej Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 10/92). 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz 

zatwierdził listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 

wraz z określeniem kwot stypendiów dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 279/2016 w sprawie 

określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 

dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie planu 

finansowego wydatków Starostwa o kwotę 9 400,00 zł i zwiększenie  

o tę kwotę planu jednostek oświatowych (zgodnie z wnioskiem).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

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

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s 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 11/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Lucyna Wieczorek oraz  Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawców: 

a) na I część zamówienia (Gmina Banie): ofertę nr 5 Wykonawcy 

(lider konsorcjum) TerraGIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 109/4, 71-280 

Szczecin z oferowaną ceną 35 200,00 zł brutto  

b) na II część zamówienia (Gmina Stare Czarnowo): ofertę nr 4 

Wykonawcy GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz 

Filipek, Ryszard Pasternak S.C. al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 

Szczecin z oferowaną ceną 38 991,00 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”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i Wydziałowi „GP”. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na opracowanie audytów 

energetycznych: budynku internatu SOSW w Chojnie oraz budynku 

przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie (druk nr 12/92). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – 

firmę A-FIN Roman Łukasik z Łodzi na opracowanie audytów 

energetycznych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie oraz budynku przy ul. Łużyckiej 82  

w Gryfinie z oferowaną kwotą  1 476,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Lucyna Wieczorek. 

 

13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie ogłoszenia o zamiarze udzielenia 

zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w okresie przerwy letniej na trasie Moryń – Cedynia – 

Chojna (druk nr 13/92). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Urszula Przetak.   

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie przerwy 

letniej od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. na trasie Moryń – 

Cedynia – Chojna. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie 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”  

i podpisanie porozumienia w tym zakresie (druk nr 13a/92).  
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Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie 

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”  

i podpisał porozumienie w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie  posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

– Urszula Przetak. 

 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

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

nr 14/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się 

o 4 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 

zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 

wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, na 

przygotowanie przez uczniów technikum gastronomicznego 

poczęstunku dla gości zaproszonych na uroczystą sesję Rady Powiatu  

z okazji uczczenia Święta Niepodległości. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „EK”.  

 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

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

nr 15/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmienia się 

plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 

Pozostała działalność. Zmniejsza się o 34 212,00 zł plan wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na wynagrodzenia i pochodne przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych  

z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „EK”.  

 

17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 16/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej. W związku z oszczędnościami w paragrafie 4080 

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 

żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i w paragrafie 

4420 Podróże służbowe zagraniczne oraz w paragrafie 4440 Odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych łącznie na kwotę 33 265,00 zł, 

zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych  

o 20 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o 11 265,00 zł oraz na 

podróże służbowe krajowe o 2 000,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 17/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie rozwiązuje się 

rezerwę celową na zadania z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej w kwocie 3 397,61 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej dla nauczyciela dyplomowanego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk  

nr 18/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie zmian dokonuje się w planie 

wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy 

Pomocy Społecznej. Zwiększa się plan wydatków jednostki na 

wynagrodzenia osobowe i na składki na ubezpieczenia społeczne, przy 
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jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych i zakupu 

usług pozostałych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta – Wojciech Konarski oraz Sekretarz - 

Barbara Rawecka. 

W dalszej części posiedzenie poprowadził Wicestarosta – Jerzy Miler. 

 

20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 19/92). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie rozwiązuje się rezerwę celową 

na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 32 135,11 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród 

jubileuszowych dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

21. 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 20/92). 

 

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 Gryfiński 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 280/2016 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. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 21/92). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

  
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2039 (druk  

nr 22/92). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2039. 

  
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2039   

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–

2039. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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Zarząd zapoznał się z: 

- opinią prawną po analizie przepisów art. 9a i 9b ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

- zawiadomieniem Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu 

postępowania znak: AB.6740.7.35.2016.AS z dnia 10 października 2016 r.  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

obejmującej budowę drogi gminnej; 

- informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczącą 

przebiegu postępowania o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Gryfińskiego od 

momentu wydania postanowienia nieprawomocnego przez sąd; 

- postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 października 2016 r. 

dotyczącym odrzucenia odwołania firmy Geomar S.A. ze Szczecina. 

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 92/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 …………………………….. 


