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Protokół nr 108/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 2 lutego 2017 r. w godz. od 840 do 1010 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 a następnie Członek Zarządu Henryk Kaczmar. 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 107/V/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji w/s wyrażenia zgody na przekazanie majątku 

ruchomego (druk nr 1/108). 
 

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 

nieodpłatne przekazanie przez Poradnię składników majątku 

ruchomego do: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 

wykazanych w załączniku nr 1 do protokołu z dnia 13 grudnia 

2016 r. Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych 

składników majątkowych powołanej zarządzeniem Nr 155/10/11 

Dyrektora Poradni; 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wykazanych  

w załączniku nr 2 do protokołu z dnia 13 grudnia 2016 r. 

Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników 

majątkowych powołanej zarządzeniem Nr 155/10/11 Dyrektora 

Poradni. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Dyrektorowi Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Wydziałowi „OR”. 
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2. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji oraz opinią Kierownika Referatu Informatyki  

w/s wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego (druk  

nr 2/108). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, opinią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji oraz pozytywną opinią Kierownika Referatu 

Informatyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 

składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę, 

wykazanych w protokole – wniosku nr 24/2016 z 09.09.2016 r.  

o zlikwidowanie rzeczowych składników wyposażenia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi ZSP Nr 2 

w Gryfinie i Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania Aneksu nr 2 do porozumienia między 

Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wejherowskim w/s przyjęcia 

dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, 

wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie 

(druk nr 3/108). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania Aneksu nr 2 do 

porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Powiatem 

Wejherowskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz 

warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie w tej rodzinie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 

Dyrektora do jego uzupełnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. podpisania umowy na zakup wraz z sukcesywną dostawą tablic 

rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
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z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów (druk nr 4/108). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy  

z firmą EUROTAB Sp. z o.o. z/s w Skarbimierzycach na zakup wraz  

z sukcesywną dostawą do wydziału Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich 

rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  

i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) za kwotę 

81 595,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.  

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek 

dotyczących wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na 

usługi typu hotel pracowniczy (druk nr 5/108). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 

dotyczących wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na 

usługi typu hotel pracowniczy. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek dotyczących wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na 

usługi typu hotel pracowniczy w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 324/2017 w sprawie 

ustalenia stawek dotyczących wydzierżawienia nieruchomości  

z przeznaczeniem na usługi typu hotel pracowniczy (nieruchomość 

zabudowana, położona w obrębie 3 miasta Gryfino, przy  

ul. Sprzymierzonych 6). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2016 roku 

(druk nr 6/108). 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2016. 

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

w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński za rok 2016 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 325/2017 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za rok 2016. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania realizacji filmów edukacyjnych 

przez Stowarzyszenie „Edukacja, Nauka, Kultura” (druk nr 7/108). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł realizacji filmów edukacyjnych 

promujących walory przyrodnicze i turystyczne Cedyńskiego Parku 

Krajobrazowego oraz jego otuliny przez Stowarzyszenie „Edukacja, 

Nauka, Kultura” z/s w Szczecinie. Dofinansowanie zostanie udzielone 

pod warunkiem podjęcia skutecznych działań, co do emisji filmu przez 

telewizję publiczną oraz kanał telewizyjny Travel Channel i National 

Geographic oraz po ukazaniu się zwiastunów filmów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
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8. 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 8/108). 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta – Wojciech Konarski.  

W dalszej części posiedzenie poprowadził Członek Zarządu – Henryk Kaczmar.   

 

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. 
 

Członek Zarządu Henryk Kaczmar: 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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 326/2017 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”. 

 

9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  

Członek Zarządu Henryk Kaczmar złożył wniosek w sprawie 

zwiększenia środków finansowych (o wskaźnik inflacji) 

przekazywanych gminom Powiatu Gryfińskiego w ramach 

zawieranych porozumień na utrzymanie czystości i porządku. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

1. Pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie 

informującym o liczbie wydanych odmownych orzeczeń w latach 2013-2016. 

2. Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie 

Sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 108/V/2017. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 
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(protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2017 r.) 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


