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Protokół nr 121/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 4 maja 2017 r. w godz. od 1000 do 1220 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 119/V/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

Protokół Nr 120/V/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Zarząd Powiatu odbył spotkanie z przedstawicielami Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. – Prezesem Zarządu, Główną 

Księgową oraz Specjalistą ds. kadrowych Spółki – dot. sprawozdań 

finansowych za 2016 r., na którym zobowiązał Spółkę do przedłożenia 

w jak najkrótszym czasie dodatkowych informacji w zakresie: 

• wzrostu wynagrodzeń i usług obcych w stosunku do 2015 r.; 

• wskazania okresów i wysokości środków, w których następowały 

wzrosty wynagrodzeń dla poszczególnych grup, podmiotów oraz 

indywidualnie; 

• wskazania przychodów i kosztów z tytułu nadlimitów,  

w tym również rozliczeń nadlimitów z podziałem na oddziały  

za 2016 r.; 

• zestawienia porównawczego usług medycznych za lata 2012-2016; 

• zestawienia kredytów i pożyczek długoterminowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
Przewodniczący Zarządu ogłosił 10. minutową przerwę w obradach,  

która trwała od godz. 11:30 do godz. 11:40. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem 

Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka  

do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, wysokości 

wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie (druk nr 1/121). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

porozumienia nr 6285-1/9/2017 pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia dziecka z terenu Powiatu  

do rodziny zastępczej zamieszkałej w Szczecinie oraz ponoszenia 

wydatków związanych z zapewnieniem opieki i wychowaniem dziecka 

(wysokość wydatków w 2017 r. – 8 344,52 zł netto; od 2018 r. –  

7 920,00 zł netto rocznie + ewentualne świadczenia fakultatywne). 

Porozumienie obejmuje okres od dnia faktycznego umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej, tj. od dnia 13 marca 2017 r., które 

pozostanie w rodzinie do osiągniecia pełnoletności, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 25 r.ż., jeżeli pozostając w rodzinie będzie 

kontynuowało naukę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się p.o. Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze  

4 w SOSW w Chojnie” (druk nr 2/121). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji 

i Zamówień Publicznych  – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy – 

firmę Projektowanie – Kosztorysowanie Wykonawstwo Sieci Instalacji 

Sanitarnej mgr inż. Krzysztof Parys z Chojny na prowadzenie  

nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4  

w SOSW w Chojnie” z oferowaną kwotą 1 968,00 zł brutto i podpisał 

umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych  – Andrzej Krzemiński. 
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4. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego dot. wyrażenia zgody  

na podpisanie umowy na dofinansowanie udziału reprezentantów 

Studia Piosenki wraz z opiekunem w Ogólnopolskim Festiwalu 

Piosenki „Dzieci Kwiaty” (druk nr 3/121). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Pomoc Administracyjna Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak. 

 

Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 22/EK/2017 na dofinansowanie 

w kwocie 450,00 zł udziału reprezentantów Studia Piosenki  

wraz z opiekunem w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Dzieci 

Kwiaty”, który odbędzie się w dniu 11 maja br. w Legnicy, w ramach 

promocji Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Pomoc Administracyjna Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Wioleta Marczak. 

 

5. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – cd. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- protokołem przeglądu gwarancyjnego „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście 

Gryfino” realizowanego na podstawie umowy na roboty budowalne nr 14/ZD/16  z dnia 

26 kwietnia 2016 r.; 

- pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego znak: GN.2512.2.4.2017.EP z dnia 21 kwietnia 2017 r., skierowanym 

do Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie 

wykonania przez jednostkę zaleceń Zarządu z dnia 16 marca 2017 r.  

dot. wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkaniowym znajdującym  

się w budynku internatu szkoły. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 121/V/2017. 

 

 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz________________________________ 

 

 

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 …………………………….. 


