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Protokół nr 146/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 9 listopada 2017 r. w godz. od 1000 do 1230 oraz w dniu  

14 listopada 2017 r. w godz. od 900 do 1300 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 14 listopada 2017 r.  

- Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dot. zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowej 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w 2018 r. - korekta (8a/146). 

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia do realizacji 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej 

osób niepełnosprawnych” (druk nr 9/146). 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  

w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I LO (druk  

nr 10/146). 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. podpisania aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (druk  

nr 11/146). 

- Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, położonej w Daleszewie (druk nr 12/146). 

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

3.  Protokół Nr 145/V/2017 z dnia 26 października 2017 r. został przyjęty 

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

 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany do 

Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie (druk nr 1/146). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie – Lidia Tomin. 

 

Po omówieniu projektu uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu 

Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  



 2 

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie zobowiązał p.o. Dyrektora placówki 

do wprowadzenia poprawek w jego treści i przedstawienia  

w późniejszym terminie. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi CPOW  

w Chojnie. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Chojnie – Lidia Tomin. 

 

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

kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego  

w 2018 r. (druk nr 2/146). 
 

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

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r. 

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

w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r. w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 487/2017 w sprawie naboru 

kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie 

ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 r.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – Agnieszka 

Turek.   

 

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

pomocy finansowej gminie Gryfino (druk nr 3/146). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino, Zarząd 

jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZK” do jego 

uzupełnienia o opinię OPS w Gryfinie oraz do złożenia wyjaśnień  

w zakresie własności lokalu mieszkalnego. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa rurociągu 

melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją 

nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego 

działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia” (druk nr 4/146). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Na wniosek Zastępcy 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. „Budowa rurociągu 

melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją 

nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę 

nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia”, Zarząd jednogłośnie na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucił: 

• ofertę nr 1 Wykonawcy tj. Agencja Usługowa Stanisław Cap, 

Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz; 

• ofertę nr 2 Wykonawcy tj. Zakład Handlowo-Usługowy 

Arkadiusz Jaranowski, Bobowisko, ul. Kasztanowa 13,  

66-300 Międzyrzecz.  

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie unieważnił postępowanie na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1), tj. „Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   

i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.06.2017.SD 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni 

odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego” 

(druk nr 5/146). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej powołanej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Gryfińskiego”, Zarząd jednogłośnie zatwierdził na powyższe 

zadanie wybór Wykonawcy tj. firmy MALDROBUD Sp. z o.o.  

Sp. K. z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 949 691,23 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod  

nr sprawy RI.272.25.2017.MW 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do czterech umów na 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 

2017/2018 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć 

zadań”: zadanie Nr I – gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr III – 

gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV – gminy: Chojna  

i Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń  

i Mieszkowice (druk nr 6/146). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów do czterech 

umów zawartych na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w sezonie 2015/2016 i 2016/2017 na terenie powiatu 

gryfińskiego z podziałem na zadania”, gdzie wydłuża się termin 

realizacji zadania do 31.03.2018 r. z niżej wymienionymi firmami: 
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• zadanie Nr I – gmina Stare Czarnowo – Firma Handlowo-

Usługowa „EMMA” Emilia Rulewicz z Pyrzyc, 

• zadanie Nr III – gminy: Banie i Widuchowa – Firma Handlowo 

Usługowa „EMMA” z Pyrzyc, 

• zadanie Nr IV – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój – Spółdzielnia 

Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińsko-Zdrój, 

• zadanie Nr V – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice – 

MULTIPOL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W.P. Rzeczycki  

z Chojny. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod  

nr sprawy ZD.272.21.2015.2017.MW. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

O godz. 1230 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę. Obrady zostały 

wznowione w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 900. 

 

7. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

w/s zapoznania się z raportem z przeprowadzonej kontroli przez 

wspólnika (Powiat Gryfiński) w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie 

Sp. z o.o. im. Jana Pawła II (druk nr 7/146). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Kierownik Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo, Inspektor w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 

Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego, po zapoznaniu się z raportem z przeprowadzonej 

kontroli przez wspólnika (Powiat Gryfiński) w Szpitalu Powiatowym  

w Gryfinie Sp. z o.o. im. Jana Pawła II w zakresie: 

1) realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w „Raporcie  

z przeprowadzonej w 2016 r. kontroli przez wspólnika (Powiat 

Gryfiński), dotyczącej kosztów administracyjnych w Szpitalu 

Powiatowym im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Gryfinie”; 

2) wybranych pozycji sprawozdań finansowych za 2015 r. i 2016 r.; 

3) wybranych operacji gospodarczych ujętych w księgach 

rachunkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 

zakończenia kontroli; 

4) oświadczeń woli składanych przez jednostkę kontrolowaną pod 

względem formalno-prawnym, tj. w szczególności zawieranych 

umów, 
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Zarząd jednogłośnie przyjął raport z dnia 6 listopada 2017 r. 

oraz zobowiązał Kierownika „KA” (przy pomocy kancelarii 

prawnej) do przygotowania dokumentów z zawiadomieniem 

skierowanym do odpowiednich organów, wynikających z ustawy 

o rachunkowości. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego i Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścili: Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 

Edyta Szturo oraz Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 

8. Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok 

(druk nr 8/146). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osoby, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok, ustalając: 

- dochody w wysokości 84 476 953,74 zł, 

- wydatki w wysokości 92 206 953,74 zł. 

Planowany w roku 2018 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, 

ustalony jako różnica planowanych do wykonania dochodów 

budżetowych oraz planowanych do realizacji wydatków budżetowych, 

został oszacowany na poziomie 7 730 000,00 zł. Pokryty zostanie  

z wolnych środków oraz z planowanego do pozyskania kredytu 

bankowego. Projekt uchwały zostanie przesłany Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej oraz radnym Rady Powiatu w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk nr 8/146). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2018-2039 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 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości 

dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. - korekta (8a/146). 

 
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, Zarząd jednogłośnie zatwierdził korektę propozycji zadań 

oraz wysokości dotacji celowej 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. 

 

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

realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” (druk nr 9/146). 
 

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

Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. 

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

w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 488/2017 w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Niepełnosprawni w pracy 

– program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

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

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody  

na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I LO (druk nr 10/146). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień, Zastępca Dyrektora ZSP w Chojnie – Małgorzata 

Limanówka i Kierownik PPP filii w Chojnie – Agnieszka Rekść. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz orzeczeniem Nr 7/2017/2018/Ch  

o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I LO 

w wymiarze 12 godzin tygodniowo od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 

22 czerwca 2018 r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do 

wystąpienia z pismem do Dyrektora szkoły, w którym zaleca się 

ustalenie kryteriów przyjmowania do poszczególnych typów szkół od 

kolejnego roku szkolnego 2018/2019.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi szkoły  

i Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściły: Zastępca Dyrektora ZSP w Chojnie – Małgorzata 

Limanówka i Kierownik PPP filii w Chojnie – Agnieszka Rekść. 

 

13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania aneksu do umowy o udzielenie dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku (druk nr 11/146). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu 

nr 2 do umowy nr 6/EK/17 o udzielenie dotacji celowej zawartej  

w dniu 11 kwietnia 2017 r. z Gminą Widuchowa z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Remont trzech zabytkowych kamienic przy   

ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej” w którym wydłuża się termin 

realizacji zadania do dnia 31 grudnia 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.   

 

14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia 

wniosku dotyczącego wydzierżawienia części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie 

(druk nr 12/146). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem 

działki 247/24 położonej w Daleszewie, na okres do 3 miesięcy,  

z przeznaczeniem na cele składowe, magazynowe ze stawką 0,65 zł/m2 

netto miesięcznie. Zarząd podpisał umowę dzierżawy w tym zakresie. 

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. 

 

15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy, której realizacja 

przekracza rok budżetowy, z wykonawcą wyłonionym  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 

mieszkańców DPS” w 2018 r. (druk nr 13/146). 

 

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, po wprowadzeniu poprawek w SIWZ, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę dla Dyrektora na zawarcie umowy przekraczającej rok 

budżetowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Przygotowanie i dostarczanie całodziennego 

wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie” w 2018 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 24 października 2017 r. 

dot. przeprowadzonej kontroli prawidłowości wydatkowania środków za 2016 rok 

na promocję powiatu w zakresie: celowości, gospodarności i rzetelności; 

- pismem Prezesa Zarządu firmy Aesco Group z Warszawy z dnia 12 października 

2017 r.dot. analizy potencjału inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego; 

- analizą stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie 

zachodniopomorskim za 2016 r.; 

- decyzją nr 450/2017 wydaną przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Architektury  

i Budownictwa dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

budowę dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem” z Trzcińska-Zdrój; 

- uchwałą Nr 691/LIV/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 października 

2017 r. w sprawie apelu dotyczącego poparcia protestu w służbie zdrowia. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 146/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(protokół nr 146/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 9 i 14 listopada 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 …………………………….. 


