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Protokół nr 145/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 26 października 2017 r. w godz. od 900 do 1620 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:  

- Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Gryfińskiego w roku szkolnym 2016/2017 (druk nr 12a/145). 

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

3.  Protokół Nr 144/V/2017 z dnia 19 października 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie (5– za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę, 

instalację, serwis oraz najem i eksploatację maszyny kopiującej 

(druk nr 1/145). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marcin Bołbot. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na zawarcie umowy dzierżawy z firmą Konica 

Minolta z/s w Szczecinie urządzenia wielofunkcyjnego BIZHUB 308, 

na okres 60 miesięcy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku - Zdroju (druk nr 2/145). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  

i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, do którego 

wprowadzono poprawki. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  

w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju wraz z poprawkami? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 486/2017 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - 

Zdroju. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marcin Bołbot. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rokowań w sprawie odszkodowań 

za przejęcie z mocy prawa na mienie Województwa 

Zachodniopomorskiego nieruchomości Powiatu Gryfińskiego (druk 

nr 3/145). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na ustalenie odszkodowania za 

przejęcie z mocy prawa na mienie Województwa 

Zachodniopomorskiego nieruchomości Powiatu Gryfińskiego. 

Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wartościom 

nieruchomości określonym przez rzeczoznawcę majątkowego  

w operatach szacunkowych. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania projektów aneksów  

i umowy związanych z kontynuacją inwestycji budowlanej szpitala, 

przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie (druk nr 4/145). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniował projekty: aneksu nr 10 do umowy dzierżawy, 

aneksu nr 4 do umowy sprzedaży udziałów i umowy trójstronnej, 
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związanych z kontynuacją inwestycji budowlanej szpitala, przy  

ul. Parkowej 5. Pisma w zakresie akceptacji w/w projektów zostały 

wystosowane do Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  

Sp. z o.o. oraz do Prezesa Zarządu „Dom Lekarski” S.A. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zawarcia umowy wydawniczej na druk oraz 

dostawę albumu pt. „Powiat Gryfiński w działaniu” (druk  

nr 5/145). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogłośnie wyrażając zgodę 

na podpisanie umowy nr 35/EK/17 z firmą GRAPUS Sp. z o.o. ze 

Szczecina na druk i dostawę albumu pt. „Powiat Gryfiński  

w działaniu” za kwotę 46 998,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zamówienie usługi transmisji na 

żywo uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości (druk nr 6/145). 

 

Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na zamówienie usługi 

transmisji na żywo uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości, 

Zarząd jednogłośnie pozostawił bez rozpoznania. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie (druk nr 7/145). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 476/2017 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie (dot. udziału szkoły w pilotażowym 

programie wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy  

o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (druk  

nr 8/145). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 1 do umowy nr 10/EK/17 o udzielenie dotacji celowej zawartej  

w dniu 3 kwietnia 2017 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego 

Ducha w Moryniu z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Renowacja epitafium „Hans von Scheonbeck” w kościele  

pw. Świętego Ducha w Moryniu”, w którym wydłuża się termin 

realizacji zadania do dnia 30 listopada 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy  

o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (druk  

nr 9/145). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 1 do umowy nr 7/EK/17 o udzielenie dotacji celowej zawartej  

w dniu 3 kwietnia 2017 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej 

Królowej Pokoju w Siekierkach z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych oraz 

wymiana drzwi w kościele pw. NSPJ w Starej Rudnicy”, w którym 

wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 8 grudnia 2017 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 10/145). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd omówił i przyjął protokół z przebiegu konsultacji 

projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018. 

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

w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

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

koncepcji projektu pn. „Krąży, krąży złoty pieniądz” (druk  

nr 11/145). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji 

projektu pn. „Krąży, krąży złoty pieniądz”. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Krąży, krąży złoty pieniądz” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 477/2017 w sprawie 

zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Krąży, krąży złoty pieniądz”.

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Gryfinie (druk nr 12/145). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 478/2017 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (dot. projektu pn. „Krąży, krąży 

złoty pieniądz”, realizowanego w ramach projektów z zakresu edukacji 

ekonomicznej wspieranych przez Narodowy Bank Polski). 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2016/2017 

(druk nr 12a/145). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie przyjął informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2016/2017. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  

w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 

nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  

o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  

o ruchu drogowym (druk nr 13/145). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.10.2017.UP z dnia  

19 października 2017 r. komisji powołanej w celu dokonania oceny 

przydatności pojazdu, który stał się własnością Powiatu Gryfińskiego 

na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną 

wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

likwidację pojazdu osobowego marki Opel Astra o nr rej. ZGR 76VF, 

poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację demontażu 

pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 

15. 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 – obręb Piaseczno, gmina Banie” (druk nr 14/145). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński oraz Geodeta Powiatowy 

 – Grzegorz Downar. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 

przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków – obręb Piaseczno, gmina Banie”, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  

tj. firmy GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, 

Ryszard Pasternak S.C. z/s w Szczecinie z oferowaną ceną  

209 961,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „GP”. 

 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.08.2017.SD. 

 

16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie 

BDOT500 do zgodności z pojęciowym modelem danych, 

określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)” (druk nr 15/145). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostosowanie BDOT500 do 

zgodności z pojęciowym modelem danych, określonym  

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  

2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”. 

 
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.  „Dostosowanie BDOT500 do zgodności z pojęciowym modelem danych, 

określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)” w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 479/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie BDOT500 do 

zgodności z pojęciowym modelem danych, określonym  

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 

listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „GP”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy – Grzegorz Downar. 

 

17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie 

stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 

oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 16/145). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 

postępowania, wartość szacunkową oraz po wprowadzeniu poprawek 

(w zakresie przeprowadzania kontroli jakości i ilości stosowanych 

środków czystości) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 

zadanie pn. „Wykonywanie stałych prac porządkowych  

w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych 

zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. 

 
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.  „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 

oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 

Za – 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób 

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 480/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie stałych prac 

porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 

zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie”.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „GN”. 
 

Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.09.2017.SD. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Marcin Wypchło oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 
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nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  

w roku 2018 (druk nr 17/145). 

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

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018. 
 

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

w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 481/2017 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

gryfińskiego w roku 2018. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

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

w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2017 r.  – Wydziału „OR” (druk nr 18/145). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się przesunięcia 

w rozdziale 75020 pomiędzy paragrafami kwoty 67 752,88 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „OR”. 

 

20. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 19/145). 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków jednostki na 2017 r. poprzez przesunięcie 
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pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej środków 

finansowych w łącznej wysokości 19 296,55 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 

2017 r. (druk nr 20/145). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie dokonuje się zmian  

w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. 

poprzez zwiększenie transzy w październiku o 28 034,16 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w sierpniu  

o 24 817,62 zł i we wrześniu o 3 216,54 zł.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 

2017 r. (druk nr 21/145). 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r. (dot. kwoty 30 000,00 zł), 

Zarząd rozpatrzył go negatywnie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 
O godz. 1220 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach do czasu 

zakończenia XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1610 wznowiono obrady. 

 

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 22/145). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę 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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 482/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

24. 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 23/145). 

 

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 483/2017 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”. 

 

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 24/145). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok. 
 

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

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 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 484/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 

r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 (druk nr 25/145). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039. 
 

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

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2017-2039 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 

Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 485/2017 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem PFRON Oddział Zachodniopomorski z dnia 18.10.2017 r. dot. programu 

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r; 

- pismem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie   

dot. „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza 

odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój”. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 145/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

(protokół nr 145/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 26 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 …………………………….. 


