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Protokół nr 106/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 19 stycznia 2017 r. w godz. od 930 do 1230 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, z którego zdjęto: 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 9 do umowy 

dzierżawy nieruchomości i sprzętu ruchomego Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie z dnia 06 kwietnia 2012 r. (druk nr 3/106) (porządek obrad – zał.  

nr 2). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  

- zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 105/V/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 1/106). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 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 rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania - „BRZ”. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania organizacji I Powiatowego 

Konkursu Języka Polskiego (druk nr 2/106). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę 

na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł organizacji I Powiatowego 

Konkursu Języka Polskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia treści i podpisania aneksu 

nr 9 do umowy dzierżawy nieruchomości i sprzętu ruchomego 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie z dnia 06 kwietnia 2012 r. (druk  

nr 3/106). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr 

Ignaciuk. 
 

Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie przyjęcia treści i podpisania 

aneksu nr 9 do umowy dzierżawy nieruchomości i sprzętu ruchomego 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie z dnia 06 kwietnia 2012 r. został 

jednogłośnie zdjęty z porządku obrad. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozliczenia czynszu dzierżawnego za 

rok 2016 przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w ramach 

dokonanych nakładów remontowo-inwestycyjno-modernizacyjnych 

(druk nr 4/106). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie rozliczenia 

czynszu dzierżawnego za rok 2016 przez „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. w ramach dokonanych nakładów remontowo-

inwestycyjno-modernizacyjnych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na zwiększenie czynszu dzierżawnego za rok 2016 w wysokości 

9 600,00 zł oraz zobowiązał spółkę do uregulowania w/w kwoty do  

31 marca 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości (druk nr 5/106). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej 

samej nieruchomości. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest 

część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 318/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których 

przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSP w Chojnie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 

część tej samej nieruchomości (druk nr 6/106). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej 

samej nieruchomości. 
 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 

część tej samej nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 319/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSP nr 2 w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 
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7. 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 7/106). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z opinią prawną, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS  

w Moryniu” w planie wydatków budżetu na rok 2017 i przesunięcie na 

to zadanie 30 000,00 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług pocztowych na 

rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 8/106). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 

przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  

tj. firmy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z oferowaną ceną 

w wysokości 168 059,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „OR”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.10.2016.SD 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia aneksu do umowy na zadanie  

pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  

w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych” – Wykonawca firma BRD FUKSPOL   

z/s w Nowym Czarnowie (druk nr 9/106). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu  

nr 1 do umowy nr 9/RI/2016 z dnia 03.08.2016 r. zawartej z firmą BRD 

FUKSPOL z/s w Pniewie na „Przebudowę budynku przy  

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

oraz budowy windy dla niepełnosprawnych” w którym wyraża się 

zgodę na przeprowadzenie robót dodatkowych (elektrycznych  

i sanitarnych) za kwotę 27 689,59 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

10. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 10/106). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, jednogłośnie wyrażając 

zgodę na zmianę w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka 

wychowawcza. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych,  

z przeznaczeniem na doposażenie nowej siedziby filii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 11/106). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2017 rok oraz zmiany 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 zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały 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.  

 



 6 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 320/2017 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pismami: 

-  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, informującym  

o wyłonieniu wykonawcy na „Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia 

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” w 2017 r. 

- Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. informującym, 

iż szpital nie posiada umów pożyczkowych z parabankami. 

 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 106/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 106/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 19 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 …………………………….. 


