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Protokół nr 153/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 11 stycznia 2018 r. w godz. od 930 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 nie wniesiono 
uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 152/V/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 
(5– za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

  
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2017 r. (druk nr 1/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2017 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2017 r.  
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 zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady 
Powiatu w Gryfinie za 2017 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania – BRZ. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 2/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2018 r. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r.  
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 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania – BRZ. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2017 r. (druk nr 3/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji 
rocznego planu kontroli za 2017 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu 
kontroli za 2017 r. 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 zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z realizacji rocznego planu kontroli za 2017 r. 
 Nadzór nad realizacją zadania – BRZ. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 4/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2018 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania – BRZ. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. 
(druk nr 5/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na  
2018 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. 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 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2018 r.  
 Nadzór nad realizacją zadania – BRZ. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wycinka  
i podcinka drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi 
drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na 
terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: 
zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie 
III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” (druk nr 6/153). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn.: „Wycinka i podcinka drzew wraz z nasadzeniami 
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kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych 
na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – 
gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: 
Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, 
Mieszkowice i Moryń”. 

 
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. „Wycinka i podcinka drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew 
w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: 
zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko 
Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 520/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wycinka i podcinka drzew 
wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na 
sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 
3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, 
zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – 
gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń”. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do 
dokonania przeglądu i zlecenia usunięcia połamanych drzew na skutek 
przejścia wichur przez teren powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.2.2018.MW. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa 
nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” (druk nr 7/153). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
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pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego”. 

 
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.: „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 521/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni 
odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.3.2018.MW. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozpatrzenia wniosku Pracowni Projektowej PROMIT Robert 
Mituta w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy na 
wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od  
ul. Jaśminowej do rzeki Tywa (druk nr 8/153).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami dot. wniosku Pracowni Projektowej PROMIT 
Robert Mituta, jednogłośnie wyrażając zgodę na przedłużenie do 
30.03.2018 r. terminu zakończenia umowy na wykonanie projektu 
kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa  
i podpisał Aneks nr 1 w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozpatrzenia wniosku firmy Usługi Konsultingowo-Inżynierskie 
Łukasz Szawaryński w sprawie zmiany terminu zakończenia 
umowy na wykonanie projektu przebudowy ulicy Krasińskiego  
w Gryfinie (druk nr 9/153).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami dot. wniosku firmy Usługi Konsultingowo-
Inżynierskie Łukasz Szawaryński, jednogłośnie wyrażając zgodę na 
przedłużenie do 30.03.2018 r.  terminu zakończenia umowy na 
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wykonanie projektu przebudowy ulicy Krasińskiego w Gryfinie,  
i podpisał Aneks nr 1 w tym zakresie. 

Zarząd zobowiązał Wydział „ZD” do przeanalizowania  
z Wykonawcą projektu oraz Wydziałem „AB” tych elementów, które 
występują na styku praw własności powiatu i spółdzielni 
mieszkaniowej. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od 
ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (druk  
nr 10/153). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd, po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30  
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 
skierował projekt do uzupełnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie uchylającego 

uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego (druk nr 11/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

uchylający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie uchylającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę? 
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Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie uchylający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej  
w placówce niepublicznej dotowanej z budżetu powiatu oraz 
skierowanie wystąpienia pokontrolnego do organu prowadzącego 
placówkę (druk nr 12/153). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z dnia 20.12.2017 r. 
z kontroli przeprowadzonej w placówce niepublicznej, tj. Dom 
Wczasów Dziecięcych w Moryniu, dotowanej z budżetu powiatu oraz 
skierowanie wystąpienie pokontrolne do organu prowadzącego 
placówkę tj. Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju COLLEGIUM  
z/s w Szczecinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 19/153). 

 
Zarząd, po omówieniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie zwiększenia w planie 
finansowym jednostki na 2018 r., dot. współfinansowania kosztów 
wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP, jednogłośnie 
zobowiązał Wydział „EK” do jego uzupełnienia. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020 (druk nr 13/153). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marcin Bołbot. 
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Zarząd, po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020, skierował projekt do 
uzupełnienia. 
 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. 

 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych na 
rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 14/153). 

 
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 zapoznaniu się z propozycją komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług 
pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie”, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził na powyższe zadanie wybór Wykonawcy  
tj. firmy Poczta Polska S.A. z/s w Warszawie do kwoty 277 000,00 zł 
brutto/24 m-ce. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
  

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji   
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.11.2017.SD 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zabezpieczenia środków finansowanych na 
płatność faktur końcowych, poprzez utworzenie zadań w planie 
finansowym Starostwa na rok 2018, w części w której dysponentem 
jest Naczelnik Wydziału „RI” (druk nr 15/153). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zabezpieczenie środków finansowanych na płatność faktur końcowych, 
poprzez utworzenie zadań w planie finansowym Starostwa na rok 
2018, w części w której dysponentem jest Naczelnik Wydziału „RI” tj. 
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a) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku sali 
gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie” 
(dział 854, rozdział 85403, paragraf 6050) – kwota  
69 535,30 zł; 

b) zadania remontowego pn. „Remont elewacji budynku sali 
gimnastycznej SOSW w Chojnie” (dział 854, rozdział 85403, 
paragraf 4270) – kwota 37 933,74 zł; 
i przesunąć na powyższe zadania środki finansowe z zadania  
pn. „Modernizacja auli w budynku SOSW w Chojnie” (dział 
854, rozdział 85403, paragraf 6050). 

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

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o wyrażenie 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości (druk nr 16/153). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, dot. wniosku PKO BP 
S.A. o przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wynajęcie ww. pomieszczenia na okres kolejnych 5 lat 
z zastosowanej dotychczasowej stawki czynszu najmu tj. 78,38 zł/m2 
netto miesięcznie, podlegającej waloryzacji raz w roku. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o wyrażenie 
zgody na wydzierżawienie na co najmniej 10 lat części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w Daleszewie (druk nr 17/153). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, dot. wniosku Spółki P4 
Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Zarząd jednogłośnie zaproponował  
ww. Spółce czynsz dzierżawny części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie w wysokości 
18 000,00 zł brutto rocznie. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
19. Wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Dyrektora 

DPS w Nowym Czarnowie dla pracownika jednostki (druk  
nr 18/153). 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie udzielenia przez Dyrektora 
pełnomocnictwa dla Pani Ewy Świderek do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej dzielności jednostki na czas jego 
nieobecności w pracy. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok 
(druk nr 20/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 522/2018 w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok.  
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi 
ustawami na 2018 rok (druk nr 21/153). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi ustawami na 
2018 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
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zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi ustawami na 2018 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 523/2018 w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych Powiatowi Gryfińskiemu odrębnymi 
ustawami na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie, znak: CPOW.CH.GR.8230.8.01.2018 z dnia 02.01.2018 r. 
w/s rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku 
pracownika socjalnego, do którego nie wniósł uwag.   
 

 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej na 

serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 153/V/2018. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 
 

 

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 …………………………….. 
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