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Protokół nr 143/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 12 października 2017 r. w godz. od 900 do 1200 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 142/V/2017 z dnia 5 października 2017 r. został przyjęty 

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

 

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

w Gryfinie dot. przedstawienia opinii w sprawie zwiększenia liczby 

uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gryfinie (1/143). 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. przedstawienia opinii  

w sprawie zwiększenia liczby uczestników w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora 

PCPR do jego uzupełnienia i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

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

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (12/143). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na zmianę w planie wydatków budżetowych jednostki poprzez 

przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 6 861,00 zł  

w związku z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie 

gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa zachodniopomorskiego 2014-2020”. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 

„FK”. 

 

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

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (13/143). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r., Zarząd jednogłośnie 

zobowiązał Dyrektora do jego uzupełnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Wydziałowi 

„FK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozpatrzenia oferty na zadanie pn. „Remont 

elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie” (2/143). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

wybór Wykonawcy – tj. firmy Zakładu Usług Budowalnych Łukasz 

Nazimek z Chojny na zadanie „Remont elewacji budynku sali 

gimnastycznej SOSW w Chojnie” za kwotę 37 933,74 zł brutto  

i podpisał umowę w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dotyczący:  

- przedłożenia zbiorczego zestawienia wniosków złożonych  

o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu 

Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków 

zakwalifikowanych do finansowania, spełanijących wymogi 
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formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów  

i wydatków na 2018 r.; 

- zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowych 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej w 2018 r. (3/143). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, po zapoznaniu się ze zbiorczym zestawieniem wniosków 

złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych 

Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do 

finansowania, spełanijących wymogi formalne wraz z projektem 

zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na 2018 r., Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził propozycje zadań oraz wysokości dotacji 

celowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej w 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska. 

 

6. Wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przekształcenia szkół (4-11/143). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

(druk nr 4/143) 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej 

Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie. 
  

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

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład 

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

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

 (druk nr 5/143) 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej 

Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 
  

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

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie 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 stwierdzenia przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

(druk nr 6/143) 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, do którego wprowadzono 

uzupełnienie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie wraz z uzupełnieniem? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

(druk nr 7/143) 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, do którego 

wprowadzono uzupełnienie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie wraz z 

uzupełnieniem? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

 (druk nr 8/143) 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

(druk nr 9/143) 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie   

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

(druk nr 10/143) 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda 

Kuleszy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 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 stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

 (druk nr 11/143) 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, do którego wprowadzono uzupełnienie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wraz z uzupełnieniem? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły 

Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Gryfinie.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (14/143). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie zmniejsza się  

o 3 670,22 zł rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu 

oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 

jubileuszowej dla nauczyciela Ośrodka. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (15/143). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie zmniejsza się  

o 6 436,46 zł rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (16/143). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie, gdzie zmniejsza się o 17 896,73 zł 

rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty  

i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych 

dla pracowników jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. 

(17/143). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zmniejsza się o 26 423,14 zł 

rezerwę celową budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty  

i wychowania, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych  

i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu wydatków 

budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – 

Wydziału „GN” (18/143). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, gdzie 

dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie. Zmniejsza się plan o 18 000,00 zł w dziale 700-Gospodarka 

mieszkaniowa, oraz o 20 000,00 zł w dziale 851-Ochrona zdrowia, przy 

jednoczesnym zwiększeniu o 38 000,00 zł planu wydatków w dziale 

750-Administracja publiczna.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „GN”. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany planu wydatków budżetowych Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału „EK” (19/143). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie zmniejsza się  

o 35 769,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała 
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działalność, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

jednostek oświatowych: 

a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 9 333,00 zł, 

b) Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 7 772,00zł, 

c) Zespołu Szkól Specjalnych w Nowym Czarnowie o 6 222,00 zł, 

d) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  

o 6 224,00 zł, 

e) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 6 218,00 zł; 

 w związku z przyznaniem nagród Starosty Gryfińskiego z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „EK”. 

 

13. 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 (20/143). 

 

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 470/2017 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”. 

 

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

komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 

miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  

z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych 

z Dniem Wszystkich Świętych (21/143). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc 
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postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie  

z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych  

z Dniem Wszystkich Świętych. 
 

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

w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę 

miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż 

kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych w brzmieniu zaproponowanym 

przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 471/2017 w sprawie 

powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na 

dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 

związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 

związanych z Dniem Wszystkich Świętych (22/143). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów 

związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

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

w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej  

w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich 

Świętych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 472/2017 w sprawie 

określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy 

Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz 

akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń  
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w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu ul. Wiśniowej  

w Moryniu (23/143). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą Moryń  

w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu ul. Wiśniowej  

w Moryniu. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe do kwoty 

25 000,00 zł brutto. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami  

dot. rozpatrzenia wniosku STRABAG Sp. z o.o. w sprawie zmiany 

terminu zakończenia umowy realizacji zadania pn. „Przebudowa 

ulicy Armii Krajowej w Gryfinie” (24/143). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, po 

rozpatrzeniu wniosku firmy STRABAG Sp. z o.o., Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na zmianę do dnia 31 października 2017 r. terminu 

zakończenia umowy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii 

Krajowej w Gryfinie” i podpisał Aneks nr 1 w tym zakresie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

 – Arkadiusz Durma. 

18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego  

dot. przeprowadzonej kontroli w zakresie sposobu realizacji przez powiat gryfiński 

zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

sprawowaniem nad nimi kontroli zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz zagadnienia zawarte w piśmie Departamentu 

Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

31 lipca 2017 r. 

- protokołem nr 9/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o. o. z dnia 27 września 2017 roku; 

-  z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia 

na budowę, obejmującego przebudowę alejek parkowych wraz z budową nowego 

odcinka alejki parkowej oraz montażem altany - punktu obserwacji przyrody, 

montażem tablic edukacyjnych i osłon na drzewa w parku przy Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 143/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
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(protokół nr 143/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 12 października 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 …………………………….. 


