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Protokół nr 133/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 27 lipca 2017 r. w godz. od 1100 do 1230 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 Gryfiński 

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 132/V/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Podinspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie Integracyjnych 

Dni Sportu dla Osób Niepełnosprawnych w Widuchowej (druk  

nr 1/133). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Podinspektor Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Kinga Koeller-Cichy. 

 

Na wniosek Podinspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

w kwocie 1070,00 zł brutto organizacji Integracyjnych Dni Sportu dla 

Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w dniach 17-19 sierpnia 

2017 r. w Widuchowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

2. Wniosek Podinspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie XXV 

Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej Gryfino 

Cup 2017 (druk nr 2/133). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Podinspektora Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Prezesa 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Energetyk Junior Gryfino  

w sprawie dofinansowania XXV Jubileuszowego Międzynarodowego 

Festiwalu Piłki Nożnej Gryfino postanowił rozpatrzyć go negatywnie  

ze względu na brak zaplanowanych środków w budżecie powiatu. 

Powiat działając na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wspomaga organizacje pozarządowe  
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w drodze ogłaszanych konkursów ofert. W bieżącym roku Klub nie 

złożył oferty w ramach konkursu na realizację ww. zadania. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Kinga Koeller-Cichy. 

 

3. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków 

budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 3/133). 

 

Na wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na dokonanie zmian w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł plan wydatków na zakup materiałów  

i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  

na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi jednostki 

i Wydziałowi „FK”. 

 

4. Podjęcie 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 

(druk nr 4/133). 

 

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 – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 430/2017 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”. 
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 W związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu Zarząd 

jednogłośnie unieważnił decyzję podjętą na 132. posiedzeniu w dniu  

20 lipca 2017 r. dotyczącą wniosku Wicestarosty Gryfińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 8/132). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”, „OŚ” 

i „FK”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica  

z podziałem na dwa etapy” (druk nr 5/133). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino  

w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy”. 

 
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. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino  

w m. Żabnica z podziałem na dwa etapy” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 431/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1361Z Daleszewo – Czepino w m. Żabnica z podziałem 

na dwa etapy”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”.  

 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami  

pod nr sprawy ZD.272.21.2017.MW. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

6. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie; 

- pismem Prezesa Zarządu Domu Lekarskiego S.A. z dnia 19 lipca 2017 r. dot. budowy 

nowego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 133/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 …………………………….. 


