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Protokół nr 104/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 5 stycznia 2017 r. w godz. od 1000 do 1240 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 103/V/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zapoznania się z koncepcją projektu  

pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Powiatu Gryfińskiego, 

których rodzice zostali zgłoszeni do udziału w projekcie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” i wyrażenie 

zgody na jego realizację (druk nr 1/104). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Konsultant w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Teresa Gólcz. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu  

pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Powiatu Gryfińskiego, których 

rodzice zostali zgłoszeni do udziału w projekcie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” i jednocześnie 

wyraził zgodę na jego realizację. Zarząd zobowiązał „PCPR” do 

poinformowania czy w/w projekt realizowany w ramach rządowego 

Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016  

i 2017 jest spójny z przyjętym Powiatowym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar   

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020” oraz Powiatową Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022”.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Konsultant w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Teresa Gólcz. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia aneksu do umowy pn. „Wykonywanie 

stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na 

terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 2/104). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Lucyna Wieczorek oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie 

wyrażając zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy  

nr 16/RI/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. zawartej z firmą  WISAG 

POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina na „Wykonywanie stałych prac 

porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 

zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie”, w którym zmniejsza się zakres oraz wartość umowy ze 

względu na sprzedaż budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu” w planie 

wydatków budżetu na rok 2017 (druk nr 3/104). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie utworzenia zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych  

w DPS w Moryniu” w planie wydatków budżetu na rok 2017, Zarząd 

jednogłośnie wstrzymał podjęcie decyzji w tym zakresie do czasu 

przeprowadzenia analizy dotychczasowej umowy oraz zaawansowania 

prac związanych z realizacją w/w zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściły: Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych –Lucyna Wieczorek. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 4/104). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 315/2017 w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi ustawami na 

2017 rok (druk nr 5/104). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi ustawami na 

2017 rok. 
 

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

w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi ustawami na 2017 rok w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 316/2017 w sprawie 

uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi 

ustawami na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok  

i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 

oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do 

dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są 

dysponentami na 2017 rok (druk nr 6/104). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok i upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 

powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie 

wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2017 rok. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok i upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 

do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2017 rok  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 317/2017 w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok  

i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania 

zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 

2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

7. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wysokości i wykorzystania odpisów amortyzacyjnych 

dokonywanych przez Stowarzyszenia prowadzące Domy Opieki Społecznej na terenie 

Powiatu Gryfińskiego za 2015 i 2016 r., Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do 

doprecyzowania we wszystkich umowach najmu, na co może być wydatkowany odpis 

amortyzacyjny tj. na cele, które powodują faktyczne odtworzenie majątku lub jego 

przyrost.  

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 104/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

(protokół nr 104/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 5 stycznia 2017 r.) 

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 …………………………….. 


