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Protokół nr 123/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 18 maja 2017 r. w godz. od 815 do 1520 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 dodano: 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s akceptacji złożenia 

wniosku do pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony 

Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu 

utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS 

MUNDUROWYCH (druk nr 12a/123).  

- Spotkanie z przedstawicielem Spółki „Dom Lekarski”, będącym wspólnikiem 

Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (pkt 13 porządku obrad). 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zakupu wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego, Oddziału Medycyny Paliatywnej i Zakładu Pielegnacyjno-

Opiekuńczego Psychiatrycznego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy (druk nr 20a/123). 

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

3.  Protokół Nr 122/V/2017 z dnia 11 maja 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie Pani Jolanty Majewskiej do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu  (druk nr 1/123). 
 

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

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie Pani Jolanty Majewskiej do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu rozpatrzy 

na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  
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z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki (druk nr 2/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie 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 zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu w zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 393/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 

jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Pani Bogusławy Florek do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki 

organizacyjnej powiatu (druk nr 3/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani 

Bogusławy Florek do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej 

powiatu.  

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Pani Bogusławy Florek do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności jednostki organizacyjnej powiatu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 394/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie Pani Bogusławy Florek do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki 

organizacyjnej powiatu. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie (druk nr 4/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 395/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności jednostki organizacyjnej powiatu (druk nr 5/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności jednostki organizacyjnej powiatu. 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 396/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności jednostki organizacyjnej powiatu. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki (druk nr 6/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 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 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 397/2017 w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki (druk nr 7/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

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

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 

kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 398/2017 w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odwołania 

członka Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 8/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

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

w Gryfinie w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Gryfinie? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Gryfinie.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  

i „BRZ”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych 

składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie (druk nr 9/123). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zagospodarowanie zbędnych składników 

majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie wymienionych w protokole nr 4/2017 z dnia 15.05.2017 r.  

z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego w sposób 

proponowany przez komisję. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
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podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 

roku (druk nr 10/123). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 

roku.  
 

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

w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Tomasz Siergiej.   

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek 

specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok 

szkolny 2017/2018 (druk nr 11/123). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie zaopiniował arkusze organizacyjne 

placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na 

rok szkolny 2017/2018. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania rajdu rowerowego pn. „Odjazdowy 

Bibliotekarz – na tropie ekologii” (druk nr 12/123). 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

w kwocie 200,00 zł rajdu rowerowego pn. „Odjazdowy Bibliotekarz – 

na tropie ekologii”, który odbędzie się 4 czerwca br. na trasie 

Trzcińsko-Zdrój, Strzeszów, Cieplikowo, Góralice, Stołeczna 

Trzcińsko-Zdrój. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

13. Spotkanie z przedstawicielem Spółki „Dom Lekarski” S.A., będącym 

wspólnikiem Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu „Dom Lekarski” S.A.  

- Pan Dariusz Piotrowski oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha i Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

Zarząd wezwał Spółkę „Dom Lekarski” S.A. do złożenia w ciągu  

14 dni oświadczenia, co do realizacji inwestycji w zakresie budowy izby 

przyjęć, bloku operacyjnego oraz funkcjonalnego połączenia  

z istniejącym budynkiem szpitala. Jednocześnie Zarząd oświadczył,  

iż niezależnie od w/w zobowiązań inwestycyjnych, zgodnie  

z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, będzie wspierał 

inwestycję „rozszerzania usług opiekuńczo-leczniczych i paliatywnych 

w Nowym Czarnowie, o ile Spółka będzie do tego przygotowana  

i przedłoży stosowne dokumenty.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Prezes Zarządu „Dom Lekarski” S.A.  

- Pan Dariusz Piotrowski oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha i Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s akceptacji 

złożenia wniosku do pilotażowego programu wspierania przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia 

CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS 

MUNDUROWYCH (druk nr 12a/123).  
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie akceptacji złożenia 

wniosku do pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy 

mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW 

WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie akceptacji złożenia wniosku do pilotażowego programu wspierania przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu 

utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 392/2017 w sprawie 

akceptacji złożenia wniosku do pilotażowego programu wspierania 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia 

CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS 

MUNDUROWYCH. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 

ewidencji gruntów i budynków – gmina Cedynia, obręb 

Orzechów” (druk nr 13/123). 
 

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 tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków – gmina Cedynia, obręb Orzechów”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.  „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – gmina Cedynia, obręb 

Orzechów” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 399/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków – gmina Cedynia, obręb Orzechów”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 14/123). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 

zmniejsza się o 1 455,60 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie 

dofinansowane środkami PFRON „Budowa windy osobowej  

w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie”, będącego częścią 

zadania: „Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego 

na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz 

współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zwrot 

niewykorzystanej dotacji. Środki na ww. zadanie wpłynęły w 2016 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „FK”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy z Gminą Gryfino w sprawie przekazania dotacji celowej na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej  

w Gryfinie” (druk nr 15/123). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami w sprawie podpisania umowy z Gminą Gryfino 

w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania  

pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie” rozpatrzy po jego 

uzupełnieniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  

 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy z Gminą Gryfino w sprawie przekazania dotacji celowej na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z,  

tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie” (druk  

nr 16/123). 
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Zarząd jednogłośnie postanowił, iż wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami w sprawie podpisania umowy z Gminą Gryfino 

w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania  

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z, tj. ulic: Staszica, 

Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie”, rozpatrzy po jego 

uzupełnieniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

  

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - 

Wydziału „ZD” (druk nr 17/123). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków  

w dziale 600-Transport i łączność. Zmniejsza się o 170 699,99 zł plan 

wydatków na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa  

i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym 

także ujęte są dokumentacje techniczne)”, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa 

mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz  

z dojazdami”.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”  

i „FK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku 

Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  

w Trzcińsku-Zdroju w/s wyrażenia zgody na pokrycie kosztów 

naprawy urządzenia dźwigowego zainstalowanego przy budynku 

DPS w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 18/123). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego po rozpatrzeniu wniosku 

Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  

w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 

pokrycie kosztów naprawy urządzenia dźwigowego zainstalowanego 

przy budynku DPS w Trzcińsku – Zdroju. 

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

i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie 

umowy dzierżawy pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem na 

działalność leczniczą prowadzoną przez spółkę „Szpital Powiatowy 

w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz ustalenie wysokości czynszu za ich 

dzierżawę (druk nr 19/123). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie umowy dzierżawy pomieszczeń w Chojnie  

z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzoną przez spółkę 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz ustalił wysokość 

czynszu za ich dzierżawę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o utrzymanie 

obniżonej wysokości rat ustalonych porozumieniem z dnia 24 lutego 

2015 r. (druk nr 20/123). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 24 lutego 2015 r.,  

w którym obniża się wysokość rat dłużnika do 500,00 zł miesięcznie na 

okres od kwietnia 2017 r. do lipca 2017 r. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zakupu wyposażenia dla Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Medycyny Paliatywnej  

i Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego przez 

Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (druk nr 20a/123). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

podpisanie oświadczeń na przejęcie na własność Powiatu Gryfińskiego 

sprzętu medycznego i aparatury medycznej, będących przedmiotem 

darowizny od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na 

rzecz Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze 

darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 21/123). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino 

w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego. 

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze darowizny 

części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie 

Gminy Gryfino w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

25. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 

(druk nr 22/123). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu, gdzie zwiększa się o 150,00 zł plan 

dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, w związku z umową z Gminą Moryń w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na organizację wakacyjnej linii komunikacyjnej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”  

i „FK”. 

 

26. 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 23/123). 

 

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? 
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Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 400/2017 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”. 

 

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

budżetu powiatu na 2017 rok – II wersja (druk nr 24/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie II wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

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

uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017 

-2039 - II wersja (druk nr 25/123). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017 

-2039. 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2017-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd przyjął jednogłośnie II wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. podniesienia 

standardu i regulacji opieki pielęgniarskiej w DPS  

- harmonogramem realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

- pismami dot. Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 123/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 …………………………….. 


