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Protokół nr 97/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 16 listopada 2016 r. w godz. od 900 do 1100 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył Wicestarosta Jerzy Miler  

a w dalszej części posiedzenie poprowadził Starosta Wojciech Konarski.  

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy 

obecności – zał. nr 1).  

2. Wicestarosta przedstawił porządek obrad, z którego zdjęto i przełożono na 

kolejne posiedzenie „Przyjęcie protokołu Nr 96/V/2016 z dnia 10 listopada  

2016 r.” oraz dodano druk: 

- 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 na terenie elektrowni „Dolna Odra”” (druk nr 4a/97). 

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o obniżenie 

wysokości rat ustalonych porozumieniem z dnia 24 lutego 2015 r. 

(druk nr 1/97). 

 
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 

zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 24 lutego 2015 r.,  

w którym obniża się wysokość rat dłużnika do 500,00 zł miesięcznie na 

okres od września 2016 r. do marca 2017 r. 

  Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

2. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s dofinansowania zakupu nagród dla uczestników III edycji 

Konkursu Profilaktycznego (druk nr 2/97). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Inspektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek, oraz pracownik Wydziału 

– Wioleta Marczak. 
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Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  

po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół  

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 800,00 zł zakupu nagród dla uczestników III 

edycji Konkursu Profilaktycznego, skierowanego dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał organizatorów konkursu do 

przedłożenia po jego zakończeniu sprawozdania (wskazanie grupy 

docelowej, ilości działań, ilości uczestników czynnych i biernych).   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

3. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w/s zatwierdzenia koncepcji projektu dot. przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

oraz zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2017 r. (druk 

nr 3/97). 

 

Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  

Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu dot. przystąpienia 

Powiatu Gryfińskiego do „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie  

w budżecie powiatu na 2017 r. środków finansowych w wysokości 

1 620,00 zł na pokrycie wymaganego wkładu własnego. 

Obecny stan czytelnictwa: 

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - 

średnio w tygodniu z biblioteki korzysta 26 osób tj. 32% do ilości 

uczniów w jednostce; 

- W Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - średnio  

w tygodniu z biblioteki korzysta 6 osób tj. 12% do ilości uczniów  

w jednostce. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektorów w/w jednostek do 

przedłożenia w okresie trwania projektu (w okresach półrocznych) 

informacji w zakresie wzrostu czytelnictwa, oraz czy istnieje potrzeba 

stosowania innych form czytelnictwa np. audiobooki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Inspektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek oraz pracownik Wydziału – 

Wioleta Marczak. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-

Zdroju w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego złożenia 
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wniosku aplikacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Domu 

Pomocy Społecznej  w Trzcińsku Zdroju przy ul. Aleja Róż 1” do 

konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka 

niskoemisyjna. Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej (druk nr 4/97). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia 

„Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-

Zdroju, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia  

w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego pn. „Termomodernizacja 

obiektu Domu Pomocy Społecznej  w Trzcińsku Zdroju przy ul. Aleja 

Róż 1” do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II 

Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna 

obiektów użyteczności publicznej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK” (wpisanie zadania do „WPF” powiatu oraz zabezpieczenie 

środków na wkład własny). 
 

5. 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 na 

terenie elektrowni „Dolna Odra”” (druk nr 4a/97). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy  

tj. firmy (lider konsorcjum) TerraGIS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 109/4, 

z/s w Szczecinie wyłonionego 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 na terenie 

elektrowni „Dolna Odra”” z oferowaną ceną 27 984,49 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i Wydziałowi „GP”. 
 

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

Publicznych –Lucyna Wieczorek oraz Zastępca Naczelnika – Andrzej Krzemiński. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa 

na lata 2016-2020” (druk nr 5/97). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2016-

2020”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na 

lata 2016-2020” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 297/2016 w sprawie 

zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Widuchowa na lata 2016-2020”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa – Maria Ilińczyk.   

 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym dochodów jednostki na 

2016 r. (druk nr 6/97). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyrażając zgodę na 

dokonanie zmian w planie dochodów jednostki poprzez zmniejszenie  

w dziale 758, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł 

i zwiększenie o 100,00 zł w dziale 801, § 0690 Wpływy z różnych opłat. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 

2016 r. (druk nr 7/97). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
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dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie w dziale 

801 Oświata i wychowanie o kwotę 1,16 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 8/97). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków zgodnie z wnioskiem. Zmniejsza się § 4060 o kwotę 

76 577,00 zł a zwiększa się: § 4070 o kwotę 3 735,00 zł, § 4180 o kwotę 

58 678,00 zł, § 4210 o kwotę 14 164,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

10. 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 9/97). 

 

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 298/2016 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”. 

 

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

budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 10/97). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok 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 zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

12. 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 11/97). 

 

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. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: 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 – 5 osób, 

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”. 

 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

 

Zarząd zapoznał się z: 

- porządkiem obrad XXIII sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 24 listopada 

2016 r.; 
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-  informacją prawną dot. zmian w ustawie o działalności leczniczej w kontekście 

umowy spółki z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 97/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 …………………………….. 


