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Protokół nr 160/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 1 marca 2018 r. w godz. od 1230 do 1400 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 159/V/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody 

na przedłużenie umów najmu i dzierżawy (druk nr 1/160). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umów najmu i dzierżawy. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu i dzierżawy w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 551/2018 w sprawie 
wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu i dzierżawy  
(dot. nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie ZSP Nr 2  
w Gryfinie, ul. Łużycka). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 2/160). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 
pomieszczenia bankomatu w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu  
w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie 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 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 
pomieszczenia bankomatu w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie, z zastosowaniem stawki czynszu najmu w wysokości  
63,46 zł/m2 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego  
w trybie pozakonkursowym (druk nr 3/160). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Wioleta Marczak – Pomoc 

administracyjna w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego  
w trybie pozakonkursowym złożonej przez Klub Motorowy Chojna, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 
7 000,00 zł realizacji zadania publicznego pn. „1 Runda Mistrzostw 
Polski MX Quad i 1 Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej  
w Motocrossie” i rozpoczęcie procedury. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Wioleta Marczak – Pomoc 
administracyjna w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 
4. 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 drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój – Warnice  
z podziałem na dwa etapy” (druk nr 4/160). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-
Zdrój – Warnice z podziałem na dwa etapy”. 

 
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 drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój – 
Warnice z podziałem na dwa etapy” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 552/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój – Warnice  
z podziałem na dwa etapy” (odcinek drogi Wilcze – Żelechowo). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod nr sprawy 
ZD.272.8.2018.MW. 
 

5. Wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
dot.: 

• zapoznanie się z protokołem z kontroli pozaplanowej, 
doraźnej, w zakresie sprawdzenia terminowości 
rozpatrywania wniosków w świetle przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego, przepisów merytorycznych  
i uregulowań wewnętrznych przeprowadzonej w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, 

• skierowanie wystąpienia pokontrolnego do kierownika 
jednostki, w związku z przeprowadzoną kontrolą, 

• zapoznanie się z dodatkowymi wyjaśnieniami i informacjami 
na temat sposobu realizacji wniosków pokontrolnych, 
zawartych w protokole z kontroli (druk nr 5/160). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego – Edyta Szturo. 
 
Na wniosek Kierownika Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego, Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z dnia 02 lutego 
2018 r. z kontroli pozaplanowej, doraźnej przeprowadzonej w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w dniach 28.07.2018r. – 
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04.08.2018r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora jednostki.  

Jednocześnie Zarząd zapoznał się z dodatkowymi wyjaśnieniami  
i informacjami Dyrektora jednostki, na temat sposobu realizacji 
wniosków pokontrolnych, zawartych w protokole z kontroli. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Kierownikowi Referatu 
Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 

Edyta Szturo. 
 

6. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2018 r. (druk nr 6/160). 

 
Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie, gdzie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków  
o kwotę 1 520,57 zł na wypłatę nagrody uznaniowej w dziale 754-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę uposażeń funkcjonariuszy. 

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

 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk  
nr 7/160). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2018 rok oraz zmiany 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 zmiany budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały 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.  
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 553/2018 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 
wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

8. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zarząd zapoznał się z: 
1. Pismem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gryfinie dot. zakupu samochodu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie (1/160).  

2. Pismem PCPR w Gryfinie, znak: PCPR.ASZ.4373/5/2018, z dnia 26.02.2018 r. 
zawierającym informację dot. realizacji programu „Wyrównywanie Różnic Między 
Regionami III” przez jednostki organizacyjne powiatu (2/160). 

3. Pismem PCPR w Gryfinie, znak: PCPR.0602.24.2018.MJ, z dnia 21.02.2018 r.  
dot. zaktualizowania umów zawartych ze stowarzyszeniami (3/160). 

4. Pismem PCPR w Gryfinie, znak: PCPR.0602.25.2018.MJ, z dnia 21.02.2018 r.  
dot. przyspieszenia terminu wypłaty pierwszej transzy środków na działalność WTZ 
w Goszkowie (4/160). 

5. Pismem PCPR w Gryfinie, znak: PCPR.ASZ.4373/4/2018, z dnia 23.02.2018 r. 
zawierającym informację dot. realizacji programu „Wyrównywanie Różnic Między 
Regionami III” przez gminy z terenu powiatu (5/160). 

6. Decyzją, znak: AB.6740.4.20.2018.AS, wydaną z up. Starosty przez Naczelnika 
Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. przebudowy 
ul. Krasińskiego w Gryfinie (6/160).   

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 160/V/2018. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 

 
 

 
 

(protokół nr 160/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2018 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 …………………………….. 
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