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Protokół nr 139/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 14 września 2017 r. w godz. od 900 do 1250 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:  

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii o pozbawieniu 

dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych na terenie powiatu 

stargardzkiego (druk nr 21a/139). 

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

3.  Protokół Nr 138/V/2017 z dnia 7 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 1/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, gdzie zmniejsza się rezerwę celową 

budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania  

o 38 983,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 

nauczycieli, pracowników obsługi i administracji zatrudnionych  

w jednostce. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r. (druk  

nr 2/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zwiększa się o 450,00 zł plan 

dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea 

ogólnokształcące, z tytułu opłat i kosztów sądowych, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka 

wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, w paragrafie 

0830 Wpływy z usług oraz zwiększa się o 316,54 zł plan dochodów  

i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły 



 2 

zawodowe z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 

środków na zakupione przez szkołę materiały do przeprowadzenia 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 3/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego 

jednostki, poprzez rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 21 526,86  

i przeznaczenie na zwiększenie wydatków SOSW.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 

2017 (druk nr 4/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie przesunięcia między 

działami kwoty 36 563,00 zł. Proponowane zmiany zostaną przedstawione w 

projekcie uchwały Rady Powiatu na kolejną sesję (XXXII sesja RP). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki.  

 

5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 

jednostki na 2017 r. (druk nr 5/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze 

we wrześniu o 20 000,00 zł i w listopadzie o 14 995,99 zł, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w sierpniu o 34 995,99 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 

2017 r. (druk nr 6/139). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian 

w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zmiany 

dotyczą przesunięć między rozdziałami oraz paragrafów z grupy 

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości  

19 090,35 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

7. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych (druk  

nr 7/139). 

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  

w planie wydatków poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty  

1 707,00 zł w związku z obowiązkiem wypłaty nagród uznaniowych dla 

funkcjonariuszy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się kierownikowi jednostki  

i Wydziałowi „FK”. 

 

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s wyrażenia zgody na finansowanie wkładu własnego w związku  

z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu pt.: „Kwalifikacje 

dziś - dobra praca jutro” (druk nr 8/139). 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie wkładu własnego w latach 

2018 - 2019 w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu  

pt.: „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro” Zarząd rozpatrzył łącznie  

z wnioskiem na druku nr 10/139. W związku z tym Zarząd jednogłośnie 

uznał go za bezprzedmiotowy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. 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 9/139). 
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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 451/2017 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”. 

 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 9a/139). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej 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 zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się „BRZ”. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro!” 

(druk nr 10/139). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro!” 
 

 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro!” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 452/2017 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Kwalifikacje dziś - dobra praca 

jutro!” 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 11/139). 

 

Zarząd przyjął protokół z prac Komisji Stypendialnej oraz zatwierdził 

listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 

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

w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 453/2017 w sprawie określenia 

listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Jednocześnie Zarząd wyraził 

zgodę na zmianę w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 

2017 r. poprzez przesunięcie środków w wysokości 5 400,00 zł do zespołów 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na finansowanie działań 

związanych z przystąpieniem Powiatu Gryfińskiego do Rządowego 

programu – „Aktywna tablica” (druk nr 12/139). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystki, jednogłośnie wyrażając zgodę na przystąpienie 

Powiatu Gryfińskiego do Rządowego programu – „Aktywna tablica” oraz 

na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z jego realizacją  

w wysokości 6 878,20 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” i „FK”. 
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14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji 

zadania publicznego pn. „Festiwal rowerowo-biegowy Sport to 

zdrowie” (druk nr 13/139). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie Aneksu  

nr 2 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 

zmienia się do 4 listopada 2017 r. termin realizacji zadania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Związku Sybiraków ICH RODZIN  

i Sympatyków Pomorza Zachodniego w/s dofinansowania wyjazdu 

na obchody Światowych Dni Sybiraków (druk nr 14/139). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, dot. wniosku stowarzyszenia Związku Sybiraków ICH 

RODZIN i Sympatyków Pomorza Zachodniego im. Św. Rafała 

Kalinowskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na częściowe 

dofinansowanie w kwocie 1 700,00 zł udziału w obchodach XIV Światowych 

Dni Sybiraków.  

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 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Lubiechowe 

Górnym (druk nr 15/139). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz a posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowe Górnym. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowe Górnym 

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 454/2017 w sprawie udzielenia 

dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowe 

Górnym oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

 – Waldemar Derkacz.  

Na posiedzenie powrócił Członek Zarządu – Henryk Kaczmar. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany w planie wydatków budżetu powiatu  

na rok 2017 w związku z potrzebą zakupu rolet wewnętrznych  

w siedzibie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie 

(druk nr 16/139). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie wyrażając 

zgodę na zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na zadanie „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków  

w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu”, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup rolet wewnętrznych 

do pomieszczeń filii w Chojnie w wysokości 7 000,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę na realizację w/w zadania (zakup rolet) samodzielnie przez Poradnię.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „RI”. 

 

18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s akceptacji protokołu konieczności wykonania 

robót dodatkowych podczas inwestycji pn. „Przebudowa budynku 

sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 SOSW w Chojnie” oraz 

zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą Zakład Usług 

Budowalnych Łukasz Nazimek na roboty dodatkowe i płatność 

częściową stanowiącą konsekwencję uznania robót dodatkowych 

(druk nr 17/139). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół konieczności  

wykonania robót dodatkowych podczas inwestycji pn. „Przebudowa 

budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 SOSW w Chojnie” oraz 

wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą Zakład 
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Usług Budowalnych Łukasz Nazimek na roboty dodatkowe tj. drenaż 

opaskowy i zmianę terminu płatności. Kwota umowy dla przedmiotowego 

zadania zwiększy się o 5 817,67 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. – Wydziału „ZD” (druk nr 18/139). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, gdzie dokonuje się zmian w planie wydatków  

w dziale 600-Transport i łączność. Zmniejsza się plan wydatków na zadania 

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)” 

o 62 427,58 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadania 

inwestycyjne: „Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa 

chodników, modernizacja nawierzchni)”  o 46 025,83 zł  i „Roboty drogowe 

w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja 

nawierzchni” o 16 401,75 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „ZD”. 

 

20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie realizacji 

w 2017 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie 

gminy Mieszkowice (druk nr 19/139). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą 

Mieszkowice w sprawie realizacji w 2017 r. robót drogowych na drogach 

powiatowych na terenie gminy. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe 

do kwoty 158 200,88 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na modernizację 
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odcinka drogi powiatowej Mieszkowice - Gozdowice (druk  

nr 20/139). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po 

rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy na 

zadanie pn. „Modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1418Z 

Mieszkowice - Gozdowice o długości około 270mb.”, wybierając ofertę 

firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z/s w Myśliborzu za kwotę 

127 406,71 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Aneksu do umowy zawartej z Gminą Moryń  

w sprawie wspólnej realizacji w 2017 roku robót drogowych  

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń (druk  

nr 21/139). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy zawartej 

z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji w 2017 r. robót drogowych  

w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Moryń, w którym zwiększa się 

wysokość dofinansowania przez powiat do kwoty 41 088,50 zł brutto 

(zwiększenie udziału powiatu o kwotę 1 088,50 zł brutto). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii 

o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych na terenie powiatu stargardzkiego (druk nr 21a/139). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii  

o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych na terenie powiatu stargardzkiego  

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

w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych na terenie powiatu stargardzkiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 455/2017 w sprawie wyrażenia 

opinii o pozbawieniu dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

w/s wyrażenia zgody na przygotowanie do sprzedaży części 

nieruchomości drogowej oznaczonej numerem działki 84 położonej 

w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, gmina Gryfino, stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 22/139). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

przygotowanie do sprzedaży części nieruchomości drogowej oznaczonej 

numerem działki 84 położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, 

gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w celu 

wydzielenia z niej części przeznaczonej do zbycia, a następnie określenia jej 

wartości w formie operatu szacunkowego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

 
Zarząd zapoznał się z: 

-  odpowiedzią firmy WISAG Sp. z o.o. ze Szczecina na zażalenie mieszkańca powiatu 

dot. wykonywanych prac związanych z utrzymaniem czystości przy budynku Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, ul.11 Listopada 16d; 

-  wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 7 września 2017 r.  

dot. przeprowadzonej kontroli kosztów i prawidłowości funkcjonowania Zarządu Powiatu  

za I półrocze 2017 r., 

- odpowiedzią z Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZPP  

w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. 

- Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przez Rent Estate  Sp. z o.o.  

z/s w Szczecinie zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Sprzymierzonych 5a  

w Gryfinie. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 139/V/2017. 

 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 139/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 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 …………………………….. 


