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Protokół nr 105/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 12 stycznia 2017 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 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 104/V/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie za 2016 r. (druk nr 1/105). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie za 2016 r. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2016 r. 

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 zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady 

Powiatu w Gryfinie za 2016 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania - „BRZ”. 

 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 

rocznego planu kontroli za 2016 r. (druk nr 2/105). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 

rocznego planu kontroli za 2016 r. 

  



 2 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu 

kontroli za 2016 r. 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 zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

z realizacji rocznego planu kontroli za 2016 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania - „BRZ”. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 3/105). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

w Gryfinie na 2017 r. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. 

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 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania - „BRZ”. 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. 

(druk nr 4/105). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na  

2017 r. 

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

w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

w Gryfinie na 2017 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania - „BRZ”. 

 

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

uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 

2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 5/105). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 

Powiatu Gryfińskiego. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego 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 II/14/2014 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości 

diet radnych Powiatu Gryfińskiego. 

 Nadzór nad realizacją zadania - „BRZ”. 

 

6. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego 

(druk nr 6/105). 
 

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

Agnieszka Turek.   

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie oraz pozytywną opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez 

jednostkę, wykazanych w protokole z przeprowadzonej oceny 

składników majątkowych z dnia 13 grudnia 2016 r.  
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka 

Turek.   

 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zawarcia Aneksu do umowy na realizację zadania  

z zakresu pomocy społecznej zawartej ze Stowarzyszeniem „Pod 

Dębami” z/s w Dębcach (druk nr 7/105). 

 
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 ponownie (Zarząd anulował swoją 

decyzję w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego aneksu na 

posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. – pkt 2 wniosku na druku  

nr 1/101) wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 

1/DPS-Dębce/2012 z dnia 21.12.2012 r. na realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Stowarzyszeniem „Pod Dębami” z/s w Dębcach. Zmiana umowy  

dot. zmian kosztorysu wynikających ze zwiększonej dotacji oraz 

przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu jak również zmiany 

skarbnika stowarzyszenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. zawarcia Aneksu do umowy w/s realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (druk nr 8/105). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneks  

nr 13 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r.  

w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  

w którym zmienia się termin rozliczenia przez samorząd powiatowy 

środków przekazanych w danym roku na realizacje programu,  

a w konsekwencji termin złożenia sprawozdania końcowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 

organizację nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II liceum 

ogólnokształcącego (druk nr 9/105). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego dla ucznia 

klasy II liceum ogólnokształcącego rozpatrzy po jego uzupełnieniu  

w późniejszym terminie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s podpisania Aneksu do umowy na 

realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy 

windy dla niepełnosprawnych” (druk nr 10/105). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. podpisania 

Aneksu do umowy na realizację zadania „Przebudowa budynku przy 

ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III pietra 

oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”, rozpatrzy po jego 

uzupełnieniu o kosztorysy zweryfikowane oraz sposób rozliczenia 

ewentualnych prac zamiennych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przygotowanie 

do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 
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Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/105). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości 

położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, Gmina Stare 

Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego rozpatrzy po 

jego uzupełnieniu o kalkulację finansową. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  

i „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

 i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 12/105). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając 

zgodę na zwiększenie o 20 000,00 zł planu wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. z przeznaczeniem na doposażenie nowej siedziby 

filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (wykonawca 

zadania – PPP). Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „FK”  

i Dyrektora PPP do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu źródeł 

finansowania realizacji w/w zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Naczelnika Wydziału Architektury  

i Budownictwa o wszczęciu postępowania znak: AB.6740.3.100.2016.AS z dnia  

9 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej obejmującej przebudowę mostu w Chojnie. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 105/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
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(protokół nr 105/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 12 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 …………………………….. 


