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Protokół nr 116/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 30 marca 2017 r. w godz. od 1200 do 1600 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, który został rozszerzony  

o następujące punkty: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska 

pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Chojnie (druk nr 5a/116). 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia pełniącego 

obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 5b/116). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 115/V/2017 z dnia 23 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku 

ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 

(druk nr 1/116). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji - Agnieszka Turek. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie składników majątku 

ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 

wymienionych w protokołach nr 1/2017 z dnia 16.03.2017 r. i nr 2/2017 

z dnia 22.03.2017 r. z przeprowadzonej oceny składników majątku 

ruchomego w sposób proponowany przez komisję tj. na ich likwidację. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  

- Agnieszka Turek. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 

Gryfińskie Ligi Amatorskie o dofinansowanie rozgrywek XXIII 

edycji GALKO (druk nr 2/116). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia 

Kultury Fizycznej Gryfińskie Ligi Amatorskie jednogłośnie wyrażając 

zgodę na dofinansowanie organizacji rozgrywek XXIII edycji 

Gryfińskiej Amatorskiej Ligii Koszykówki Oldbojów (GALKO) do 

kwoty 700,00 zł, z przeznaczeniem na ufundowanie pucharów, 

statuetek i medali z logo powiatu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie VI Powiatowego 

Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego „Leśna przygoda” (druk  

nr 3/116). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół  

w Baniach jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie 

organizacji VI Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Łowieckiego 

„Leśna przygoda” do kwoty 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 

nagród dla uczestników konkursu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia w/s partycypacji w kosztach 

utrzymania piaskownika znajdującego się na działce nr 1/24,  

obr. Moryń 3 (druk nr 4/116). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po 

wprowadzeniu poprawek, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie porozumienia z Gminą Moryń w sprawie partycypacji  

w kosztach utrzymania piaskownika znajdującego się na działce nr 

1/24, obr. 3 miasta Moryń. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 
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5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia oferty na 

zorganizowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego akcji 

profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała sobota” i wyrażenie 

zgody na podpisanie umowy i ustalenie harmonogramu (druk  

nr 5/116). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska  

oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie i sfinansowanie akcji 

profilaktyczno – medycznej pod nazwą „Biała sobota” na terenie 

Powiatu Gryfińskiego (wariant II), która zostanie przeprowadzona 

przez „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. za łączną kwotę 

77 400,00 zł brutto. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie 

umowy zlecenie w tym zakresie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścili: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  

– Anna Nikitińska oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 
 

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

stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie (druk nr 5a/116). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska 

pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 364/2017 sprawie 

powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
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Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  

w zakresie kierowanej jednostki (druk nr 5b/116). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 

jednostki. 
 

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

w Gryfinie w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 365/2017 sprawie 

upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r.- (druk nr 6/116). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 

80195 Pozostała działalność.  Zmniejsza się o 1 378,23 zł plan 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na nagrody 

konkursowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 1 053,23 zł i Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 325,00 zł, z przeznaczeniem na 

zakup środków żywności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

 

9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 7/116). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

zwiększa się transzę w sierpniu o 25 652,58 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lutym.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. 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 8/116). 

 

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.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 361/2017 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”. 
 

O godz. 1345 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1545 wznowiono 

obrady. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok (druk nr 9/116). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę 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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 362/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 10/116). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok. 
 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 363/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Dyrektora PCPR w Gryfinie z dnia 22 marca 2017 r. dot. kosztów  

w budżetach DPS oraz dot. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na 

terenie powiatu; 

- pismem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o pozytywnym 

wyniku weryfikacji dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy  

o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 116/V/2017. 

 

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 …………………………….. 


