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Protokół nr 99/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 1 grudnia 2016 r. w godz. od 1000 do 1130 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 nie wniesiono 

uwag (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 99/V/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zużytego 

składania majątku ruchomego użytkowanego przez OSP Jednostka 

Ratownictwa Wodnego Raffer w Gryfinie (druk nr 1/99). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek. 

 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji oraz opinią rzeczoznawcy, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na likwidację, poprzez demontaż, składnika majątku ruchomego 

użytkowanego przez OSP Jednostka Ratownictwa Wodnego Raffer  

w Gryfinie (pojazd marki Daewoo Lublin III, rok produkcji 2001), 

wykazanego w protokole nr 6/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  

z przeprowadzonej oceny składnika majątku ruchomego. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „OR”, po zasięgnięciu 

opinii prawnej, do wystąpienia do OSP Jednostka Ratownictwa 

Wodnego Raffer w Gryfinie o zwrot kosztów poniesionych  przez 

powiat w związku z koniecznością określenia wartości rynkowej  

zwracanego pojazdu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

2. Wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Moryniu dot. wyrażenia zgody na kasację 

środków trwałych znajdujących się w jednostce (druk nr 2/99). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem s. Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Moryniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego oraz pozytywną 

opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji i ekspertyzą 

techniczną sprzętu AGD - zmywarki, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na kasację środków trwałych (wyposażenia) jednostki, 

wykazanych w protokole nr 2/D/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki 

oraz Wydziałowi „OR”.  

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji –  

Agnieszka Turek. 

 

3. Wniosek Geodety Powiatowego dot. rozpatrzenia oferty firmy 

Geomatyka – Kraków s. c.  na wykonanie konwersji słownika ksiąg 

wieczystych nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych 

do postaci zgodnej z numerami funkcjonującymi w elektronicznej 

księdze wieczystej bez przeniesienia dotychczasowych numerów 

ksiąg wieczystych do archiwum  (druk nr 3/99). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie przez firmę 

Geomatyka – Kraków s.c. konwersji słownika ksiąg wieczystych 

nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych do postaci 

zgodnej z numerami funkcjonującymi w elektronicznej księdze 

wieczystej bez przeniesienia dotychczasowych numerów ksiąg 

wieczystych do archiwum, za kwotę 6 150,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 

 

4. Wniosek Geodety Powiatowego dot. rozpatrzenia oferty firmy 

Geomatyka – Kraków s. c.  na udzielenie pisemnych licencji 

niewyłącznych, nieograniczonych w czasie i liczbą użytkowników na 

użytkowanie oraz dostawę, instalację i uruchomienie modułów 

serwera usług internetowych WebEWID (druk nr 4/99). 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie firmie Geomatyka – 

Kraków s.c. pisemnych licencji niewyłącznych, nieograniczonych  

w czasie i liczbą użytkowników na użytkowanie oraz dostawę, 

instalację i uruchomienie modułów serwera usług internetowych 
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WebEWID, tj. portalu branżysty, portalu komornika, portalu 

rzeczoznawcy, za kwotę 48 176,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2016 r. (druk nr 5/99). 
 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie 

wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – 

Szkoły podstawowe specjalne. Zmniejsza się o kwotę 6000,00 zł plan 

wydatków na składki na Fundusz Pracy przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora jednostki do złożenia 

uzupełniającej informacji dot. podania przyczyn i okoliczności 

przeszacowania prognozy składek na Fundusz Pracy oraz 

niedoszacowania składek na ubezpieczenia społeczne.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

6. 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 6/99). 
 

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 305/2016 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”. 

 

7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd Powiatu w Gryfinie upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego  

do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w dniu 30 listopada 

2016 r. w zakresie spraw zawartych w piśmie Domu Lekarskiego S.A. z dnia  

23 listopada 2016 r. wraz z prawem do głosowania przy podejmowaniu uchwał. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia  

30 listopada br. dot. uzupełnienia wniosku o przystąpienie Powiatu Gryfińskiego  

do projektu pn. „Polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy dla branży turystycznej  

i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki”; 

- pismem Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z dnia  

18 listopada 2016 r. dot. siódmej raty za prace modernizacyjno-remontowe budynku 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie; 

- z protokołem nr 11/2016 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 16 listopada 2016 r.; 

- odpowiedzią Prezesa Zarządu Domu Lekarskiego S.A. z dnia 16 listopada 2016 r.  

na pisma Powiatu Gryfińskiego w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji, 

propozycji planu inwestycyjnego oraz umowy sprzedaży udziałów. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 99/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 …………………………….. 


