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Protokół nr 134/V/2017 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 3 sierpnia 2017 r. w godz. od 900 do 1030 oraz w dniu 10 sierpnia 

2017 r. w godz. od 830 do 1345 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 wprowadzono: 
- w dniu 3 sierpnia 2017 r.  
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. braku wyrażenia zgody przez Wykonawcę tj. firmę 
Europejskie Centrum Doradcze na zawarcie umowy na sporządzenie wniosku 
aplikacyjnego wraz z studium wykonalności dla projektu planowanego do 
realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 
9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego pn. „Dostosowanie istniejącej 
infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku 
pracy” (druk nr 3a/134). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w/s wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy pomieszczeń biurowych  
w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie (druk nr 7/134).   
- w dniu 10 sierpnia 2017 r.  
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji 
zaliczenia do kategorii dróg gminnych - działek drogowych numer: 27/3, 31/2, 
położonych w obrębie ewidencyjnym Radostów (druk nr 8/134). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
w/s wyrażenia zgody na rozłożenie na raty kosztów za usunięcie, 
przechowywanie oraz oszacowanie pojazdu (druk nr 9/134). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia trybu 
i szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za 
promocję Powiatu (druk nr 10/134). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku 
funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 11/134). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
Nr 357/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. (druk  
nr 11a/134). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 
Nr 358/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. (druk  
nr 11b/134). 
- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Modernizacja instalacji 
sygnalizacji p. poż w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk  
nr 12/134). 
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- Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji 
inżyniera kontraktu dla zamówienia pn. Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład 
Aktywności Zawodowej” (druk nr 13/134). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy  
o pracę z Panią Agatą Miłek Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (druk nr 13a/134). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 13b/134). 
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki (druk nr 13c/134). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „OR” 
(druk nr 14/134). 
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  
w/s zwiększenia wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (druk nr 15/134). 
- Wniosek Skarbnika Powiatu w/s sporządzenia sprawozdań finansowych, 
budżetowych, z operacji finansowych oraz przesłanek naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych (druk nr 16/134). 
- 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 17/134). 
- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 133/V/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  
w dniu 3 sierpnia 2017 r. (3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

w/s wyrażenia zgody na rozłożenie na raty kosztów za usunięcie, 
przechowywanie oraz oszacowanie pojazdu (druk nr 1/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty 
zadłużenia określonego w decyzji nr 1/XI-KM/17 z dnia 22 lutego  
2017 r. za usunięcie, przechowywanie oraz oszacowanie pojazdu marki 
Opel Vectra o nr rej. ZS 1579F, w wysokości 14 335,00 zł  
(28 miesięcznych rat po 500,00 zł i 1 rata w kwocie 335,00 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy Zakład Usług 
Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny o wyrażenie zgody na 
przelew wierzytelności (druk nr 2/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, dot. wniosku Zakładu Usług 
Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny tj. wykonawcy inwestycji  
pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4  
w SOSW w Chojnie”, Zarząd rozpatrzył go w części pozytywnie 
wyrażając zgodę na przelew wierzytelności – płatności wynikającej  
z faktury nr 4/07/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. na rzecz firmy 
faktoringowej InviPay S.A. z/s w Warszawie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.02.2017.SD. 

 
3. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyboru oferty na opracowanie dokumentacji dla 
zadania pn. „Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie” (druk nr 3/134). 

 
Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
zatwierdził wybór wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji dla 
zadania pn. Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie” tj. firmy Inwest 
Projekt Habib Hamdaoui z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości   
12 000, 00 zł brutto (z zastrzeżeniem: przy nie dotrzymaniu terminu 
realizacji zadania - pomniejszenie wynagrodzenia o 25%; kary 
umowne za każdy dzień zwłoki). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.02.2017.SD. 

 
4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. braku wyrażenia zgody przez 
Wykonawcę tj. firmę Europejskie Centrum Doradcze na zawarcie 
umowy na sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z studium 
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wykonalności dla projektu planowanego do realizacji ze środków 
Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 9.8 
Infrastruktura szkolnictwa zawodowego pn. „Dostosowanie 
istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie 
Gryfińskim do rynku pracy” (druk nr 3a/134). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd zapoznał się z informacją o braku 
wyrażenia zgody przez Wykonawcę tj. firmę Europejskie Centrum 
Doradcze Dariusz Klityński O/Szczecin na zawarcie umowy  
(na warunkach przyjętych przez Zarząd na posiedzeniu 29 czerwca 
2017 r.), na sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z studium 
wykonalności dla projektu planowanego do realizacji ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 Działanie 9.8 
Infrastruktura szkolnictwa zawodowego pn. „Dostosowanie istniejącej 
infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim na 
rynku pracy”. W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Wydział „RI” do ponownego wystąpienia z zapytaniem do 
4 firm o złożenie ofert na realizację w/w zadania (również ogłoszenie 
na BIP). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło. 

 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 4/134). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice. 
  

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Mieszkowice (z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej 
w pożarze). 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 
Waldemar Derkacz. 

 
6. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w palnie finansowym wydatków CPOW  
w Chojnie oraz ZSP w Chojnie (druk nr 5/134). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona 
zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego. Zmniejsza się o 234,00 zł plan wydatków na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne w Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie, przy jednoczesnym zwiększeniu na to 
zadanie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

7. 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 6/134). 

 
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 – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 432/2017 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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8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 
w Chojnie (druk nr 7/134).    

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na przeznaczenie do wydzierżawienia na okres do 3 lat 
pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie tj. nr 3.1.  
o pow. 22,65 m2, nr 3.2. o pow. 17,32m2, nr 3.4. o pow. 19,72m2,  
z zastosowaniem stawki miesięcznej czynszu dzierżawnego 8,00 zł/m2 
oraz 4,50 zł/m2 netto za części wspólne, przy zachowaniu procedur 
wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Po zapoznaniu się z pismem Europejskiej Akademii Handlu  

i Przedsiębiorczości, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wynajem przez „PCPR” w Gryfinie pomieszczenia przy  
ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie o pow. 20,4 m2 w celu realizacji szkoleń 
„ABC przedsiębiorczości”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
wydział „GN” do wystosowania pisma do „PCPR” informującego  
o konieczności stosowania przyjętych procedur udostępniania 
użytkowanych pomieszczeń (1/134) – nadzór „GN” i „PCPR”  
w Gryfinie. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Młodzieży Wszechpolskiej 
Gryfino z dnia 01.08.2017 r. i zajął stanowisko w tym zakresie 
(2/134) – nadzór BRZ. 

 
O godz. 1030 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę. Obrady zostały 

wznowione w dniu 10 sierpnia 2017 r. o godz. 830. 
 

Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. 
 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 
propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych - działek 
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drogowych numer: 27/3, 31/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Radostów (druk nr 8/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych - działek drogowych 
numer: 27/3, 31/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Radostów. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych - działek 
drogowych numer: 27/3, 31/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Radostów w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 433/2017 w sprawie 
zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych - 
działek drogowych numer: 27/3, 31/2, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Radostów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 
Durma. 

 

11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
w/s wyrażenia zgody na rozłożenie na raty kosztów za usunięcie, 
przechowywanie oraz oszacowanie pojazdu (druk nr 9/134). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak.   
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na raty 
zadłużenia określonego w decyzji nr 2/XI-KM/17 z dnia 2 marca 
2017 r. za usunięcie, przechowywanie oraz oszacowanie pojazdu marki 
BMW o nr rej. ZMY 4U44, w wysokości 15 388,00 zł (51 miesięcznych 
rat po 300,00 zł i 1 rata w kwocie 88,00 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu – Urszula Przetak. 
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia trybu 
i szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego 
za promocję Powiatu (druk nr 10/134). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia trybu  

i szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za 
promocję Powiatu. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Starosty 
Gryfińskiego za promocję Powiatu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 434/2017 w sprawie 
określenia trybu i szczegółowych zasad przyznawania Nagrody 
Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Wydział „EK” do zamieszczenia w prasie lokalnej 
ogłoszenia o zamianie regulaminu przyznawania Nagrody Starosty 
Gryfińskiego za promocję Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 
dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 11/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku 

funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 435/2017 w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 357/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. 
(druk nr 11a/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 357/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 357/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 436/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 357/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 
2017 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 358/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. 
(druk nr 11b/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 358/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 358/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 437/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 358/2017Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 
2017 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie  
pn. „Modernizacja instalacji sygnalizacji p. poż w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 12/134). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Zastępca Naczelnika – Marcin Wypchło. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Modernizacja instalacji sygnalizacji 
p. poż w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Wydział „RI” do jego uzupełnienia w zakresie 
jakości proponowanych materiałów wykonawczych, centrali 
alarmowej i czujek współpracujących. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2721.9.2017.MW. 
 

17. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla 
zamówienia pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności 
Zawodowej” (druk nr 13/134). 

 
Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd większością głosów zatwierdził wybór 
Wykonawcy tj. Lider konsorcjum POI Przedsiębiorstwo Obsługi 
Inwestycji z/s w Stargardzie wyłonionego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla 
zamówienia  pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” 
z oferowaną ceną 72 324,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

Sprawy różne, informacje, wolne wnioski (3/134; 4/134). 
 

Po zapoznaniu się z informacją dot. podstawowego zakresu 
rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie 
zaakceptował przedstawioną koncepcję i zobowiązał wydział „RI” do 
wystąpienia do firmy CLIMAMEDIC w celu przedstawienia ceny 
wykonania inwestycji w dwóch wariantach: 

 przedstawionym przez firmę zakresie; 
 z poszerzeniem bryły budynku o dodatkowe moduły, co pozwoli 

na powiększenie powierzchni szpitala. Klatka schodowa oraz 
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winda powinny być doprowadzone do poziomu poddasza 
(starego szpitala) w celu wykonania drogi ewakuacyjnej z tego 
poziomu budynku. Dodatkowo Zarząd zwrócił się  
o przedstawienie osobnej oferty cenowej na wykonanie 
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem dojazdu i placu 
manewrowego dla samochodu straży pożarnej lub objazdu 
kompleksu budynków – nadzór Wydział „RI”. 
 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Zastępca Naczelnika – Marcin Wypchło. 

 
18. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie (druki od 13a - 13c/134). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji  
i Informacji – Katarzyna Stalinger.   

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wybrana została Pani 
Julia Porwit, zamieszkała w Gryfinie. Pani Julia Porwit spełniła 
wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko, 
zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły 
Zarządowi Powiatu w Gryfinie na podstawie przeprowadzonej 
rozmowy kwalifikacyjnej wysoko ocenić jej kwalifikacje. Uzyskała 
najwyższą punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na 
stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania 
umowy o pracę z Panią Agatą Miłek Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 13a/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy  

o pracę z Panią Agatą Miłek Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Agatą Miłek Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 438/2017 w sprawie 
rozwiązania umowy o pracę z Panią Agatą Miłek Dyrektorem Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
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 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk  
nr 13b/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 439/2017 w sprawie 
zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (druk  
nr 13c/134). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały 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 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 440/2017 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”. 
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W tym momencie  posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnik Wydziału Organizacji  
i Informacji – Katarzyna Stalinger.   

 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – 
Wydziału „OR” (druk nr 14/134). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w planie wydatków w dziale 750-
Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. 
Zmniejsza się 12 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe 
(dysponent środków - Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji), 
przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków - Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa), z przeznaczeniem na 
sfinansowanie umowy zlecenia dot. postępowań administracyjnych 
wynikających z ustawy Prawo wodne. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”  
i „FK”. 
 

20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
w/s zwiększenia wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (druk 
nr 15/134). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zwiększenia wydatków 
budżetowych jednostki na 2017 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu, 
Zarząd rozpatrzył go negatywnie wskazując, iż zakup odzieży i obuwia 
dla uczniów powinien zostać dokonany w ramach posiadanego planu 
finansowego na 2017 r. W przypadku konieczności przeniesienia 
środków w ramach posiadanego planu finansowego, należy złożyć 
stosowny wniosek. Ewentualne zwiększenie planu może nastąpić po 
analizie budżetu za III kwartał br. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 

21. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s sporządzenia sprawozdań 
finansowych, budżetowych, z operacji finansowych oraz przesłanek 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych (druk nr 16/134). 

 
Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu w sprawie 

sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań z operacji finansowych oraz przesłanek naruszenia 
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dyscypliny finansów publicznych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników powiatowych 
jednostek budżetowych, Zarząd jednogłośnie skierował pismo do 
kierowników jednostek przypominające o zasadach zaciągania 
zobowiązań w 2017 r. oraz zobowiązał Referat Kontroli  i Audytu 
Wewnętrznego do podjęcia kroków w związku z przesłankami 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez niektóre jednostki 
budżetowe.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i „RK”. 
 

22. 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 17/134). 

 
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 441/2017 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”. 
 

23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski (omawiane również  
w pkt. 9 i 17 protokołu). 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem, znak: DPS.DK.0602.43.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. przedstawiającym 
zestawienie danych finansowych Domu Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo, wg stanu 
na dzień 31.12.2016 r. oraz 30.06.2017 r. wraz z planowanym wykonaniem planu 
finansowego na dzień 31.12.2017 r. oraz opinią Skarbnika Powiatu w tym zakresie.  
Z analizy danych Domu jednostka może złożyć wniosek o zwiększenie dochodów – 
nadzór „FK” i Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie (5/134). 
- protokołem nr 7/2017 Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Sp. z o. o. z dnia 25 lipca 2017 roku (6/134). 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 134/V/2017. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(protokół nr 134/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 3 i 10 sierpnia 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 …………………………….. 


