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Protokół nr 127/V/2017 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 14 czerwca 2017 r. w godz. od 800 do 930 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 126/V/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia 

indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk  
nr 1/127). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor  
– Piotr Ignaciuk oraz Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 
Po rozpatrzeniu ofert, Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 414/2017 w sprawie 
przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z zawiadomieniem, 
dokumentami oraz projektami uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz 
upoważnienia członka Zarządu Powiatu do reprezentowania  
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i głosowania w imieniu wspólnika Powiat Gryfiński na niniejszym 
Zgromadzeniu (druk nr 2/127). 

 
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Wojciecha Konarskiego  

do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
w dniu 21 czerwca 2017 r. i wskazał wytyczne co do sposobu 
głosowania przy podejmowaniu uchwał. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk. 

 
3. II etap konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie. 
 

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

 
W II etapie Zarząd przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne  

z dwoma kandydatami na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 
umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy 
systemu parkingowego w miejscowości Gryfino przy budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada (druk nr 3/127). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami – 

Marzena Wieczorek. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Umowy nr 19/ZD/17 z firmą 
Inżynieria Elektryczna Dawid Witamborski z/s Szczecinie na 
wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy systemu 
parkingowego w miejscowości Gryfino przy budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. 11 Listopada, za kwotę 4 920,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami  
– Marzena Wieczorek. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji 
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zadania publicznego pn. „Festiwal rowerowo-biegowy Sport  
to zdrowie” (druk nr 3a/127). 

 
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 jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu  
nr 1 do umowy nr 25/EK/17 o wsparcie realizacji zadania publicznego 
pod nazwą „Festiwal rowerowo-biegowy Sport to zdrowie”, 
realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha  
w Moryniu, w którym przedłuża się do 12 listopada 2017 r. termin 
realizacji zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

6. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu  
pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych” (druk nr 4/127). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję 
projektu pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. Zarząd zobowiązał 
Dyrektora do uszczegółowienia informacji w zakresie źródeł 
finansowania przedmiotowego projektu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 
w Gryfinie.  
 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
- gmina Cedynia, obręb Orzechów” (druk nr 5/127). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy  
tj. firmy GEOTECHNOLOGIES Wiesław Szymkiewicz  
z/s w Stargardzie wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków - gmina Cedynia, obręb Orzechów” z oferowaną ceną 
49 400,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  
i Wydziałowi „GP”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 6/127). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zwiększa się  
o 37 405,90 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja 
instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu o 20 405,90 zł planu wydatków na 
podatek VAT oraz zmniejszeniu o 17 000,00 zł rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu na zadania inwestycyjne.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” przy współpracy  
z Wydziałem „RI” do wystąpienia z pismem do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o zwiększenie rezerwy finansowej w związku  
z koniecznością wykonania modernizacja instalacji ppoż. w budynku 
szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”, „FK” 
i „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu Dom Lekarski S.A. dot. planu inwestycyjnego 
w zakresie rozbudowy szpitala, Zarząd zobowiązał Wydział „GN” do przygotowania 
odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z oświadczeniem dla wspólnika Dom Lekarski S.A.  
o przystąpieniu do rozbudowy szpitala, zgodnie z planem inwestycyjnym oraz do 
przedstawienia zmian w umowie zbycia udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego  
w Spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego. 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 127/V/2017. 
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Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
 

 
 
 

 
(protokół nr 127/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 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 …………………………….. 


