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Protokół nr 177/V/2018 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
W dniu 5 lipca 2018 r. w godz. od 945 do 1310 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:  
- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na przejecie przez 
Powiat Gryfiński trwałości projektu pn. „Ukazanie elementów budownictwa 
uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów budynku 
dawnego uzdrowiska w Trzcińsku - Zdroju” (druk nr 16/177). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty bez uwag (porządek obrad -zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 176/V/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw). 
 

1. Sprawy bieżące szpitala – spotkanie z prezesem Sp. z o.o. „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Panem Grzegorzem Bogdanowiczem. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, Inspektor Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 
Prezes Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

Grzegorz Bogdanowicz przedstawił sytuację kadrową oraz sytuację 
finansową szpitala w zakresie realizacji zryczałtowanego kontraktu  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Jednocześnie Zarząd postanowił zwrócić się do Prezesa Zarządu 
„Dom Lekarski” S.A. o wskazanie, zaproponowanie trwałych rozwiązań 
dla kierowania szpitalem powiatowym, w przypadku nieobecności 
dyrektora szpitala np. poprzez wyznaczenie członka Rady Nadzorczej, 
prokurenta lub przedstawienie innych rozwiązań. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścili: Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, Inspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk,  
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia 

pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych  
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z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej 
jednostki (druk nr 1/177). 

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

Agnieszka Turek.   
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego 
obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  
w zakresie kierowanej jednostki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 624/2018 w sprawie 
upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie 
kierowanej jednostki. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s podpisania umów dotacji na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 2/177). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa - Agata Bazydło. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 15 umów 
dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 
łączną kwotę 60 000,00 zł brutto. 

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

upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 3/177). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 
Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 625/2018 w sprawie 
udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dot. 
upoważnienia do kontroli realizacji umów dotacji celowych ze środków 
finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej). 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa - Agata Bazydło. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych  
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 4/177). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 
Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołami: 
• Nr KM.7135.24.2015.UP z dnia 28 czerwca 2018 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 Mercedes Benz 
406 o nr rej. GLE 94VN, poprzez jego odpłatne przekazanie 
do demontażu na stację demontażu pojazdów; 

• Nr KM.7135.22.2017.UP z dnia 27 czerwca 2018 r. komisji 
powołanej w celu dokonania oceny przydatności pojazdu, 
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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 Volkswagen 
Polo o nr rej. ZGR 93EW, 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.   

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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. „Dostawa 
wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie” (druk nr 5/177). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia 
strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej 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. „Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 626/2018 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia 
strzelnicy sportowej z Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy ZD.2720.08.2018.SD. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

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

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2018 r.  (druk nr 6/177). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 

Zarząd zaaprobował protokół komisji konkursowej oraz omówił 
projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego 
konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym w 2018 r.  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 627/2018 w sprawie 
rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie 
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2018 r.   
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w Gryfinie. 
 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia pozytywnej opinii dot. zatrudnienia 
zastępcy Dyrektora PCPR oraz zmiany planu finansowego wydatków 
jednostki na 2018 r. (druk nr 6a/177). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii  
dot. zatrudnienia zastępcy Dyrektora PCPR oraz zmiany planu 
finansowego wydatków jednostki na 2018 r., Zarząd zobowiązał 
Dyrektora do jego uzupełnienia i przedstawienia na kolejnym 
posiedzeniu. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

umowy dotacyjnej w sprawie budowy ścieżki rowerowej odc. Gryfino 
– Trzcińsko-Zdrój (druk nr 7/177).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy dotacyjnej  
nr 15/R/2018 pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Województwem 
Zachodniopomorskim w sprawie budowy ścieżki rowerowej  
odc. Gryfino – Trzcińsko-Zdrój. 
 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie  
pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej 
do rzeki Tywa w m. Żórawki” (druk nr 8/177).  

 
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. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do 
rzeki Tywa w m. Żórawki” (I etap realizacji projektu pn. Przebudowa 
ulicy Jaśminowej w Żórawkach), Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
wybór Wykonawcy tj. firmy EROBUD Budownictwo Wodne  
i Melioracyjne Ewa Maksym z Gryfina z oferowaną ceną 499 908,90 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 ZD.272.19.2018.MW. 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zlecenia 

wykonania przebudowy chodnika w ciągu ul. Krasińskiego  
w Gryfinie (druk nr 9/177).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą INTERBAU  
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Sp. z o.o. z Gryfina na przebudowę drogi powiatowej Nr 1478Z, poprzez 
budowę chodnika przy ul. Krasińskiego w Gryfinie na odcinku  
o dł. 282mb. za kwotę 95 092,21 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmniejszenia środków w planie finansowym wydatków jednostki 
na 2018 r. (druk nr 10/177). 

 
Zarząd pozytywnie  zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, gdzie zmniejsza się środki w 2018 r.   
o 35 000,00 zł na realizację projektu pt. „Struggle Against Violent 
Extremism”, którego koordynatorem jest Konya II Men Turcja  
i jednocześnie zwiększa się środki o tę kwotę na działania projektu  
w 2019 r.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi jednostki  
i Wydziałowi „FK”. 
 
13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2018 r. (druk  
nr 11/177). 

 
Zarząd pozytywnie  zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, wyrażając zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów jednostki w dziale 801- Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące § 0970- wpływy z różnych 
dochodów o kwotę 6 150,00 zł z tytułu sprzedaży złomu, przy 
jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków w dziale 801- 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące § 4210- 
Zakup materiałów i wyposażenia. 

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

 
14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 12/177). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka 
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wychowawcza z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika 
administracji w wysokości 3 945,00 zł.  Środki pochodzić będą z rezerwy 
celowej budżetu powiatu na zadania edukacyjne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 13/177). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka 
wychowawcza z tytułu wypłaty odpraw emerytalnych dla dwóch 
pracowników obsługi w wysokości 28 800,00 zł.  Środki pochodzić będą 
z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania edukacyjne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 
na 2018 r. (druk nr 14/177). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka 
wychowawcza z tytułu wypłaty odprawy w związku z przejściem 
nauczyciela na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 
12 230,67 zł. Środki pochodzić będą z rezerwy celowej budżetu powiatu 
na zadania edukacyjne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
17. 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 15/177). 

 
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 
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uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 628/2018 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”. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku o wyrażenie 
zgody na przejecie przez Powiat Gryfiński trwałości projektu  
pn. „Ukazanie elementów budownictwa uzdrowiskowego poprzez 
odrestaurowanie unikatowych elementów budynku dawnego 
uzdrowiska w Trzcińsku - Zdroju” (druk nr 16/177). 

 
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 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku - Zdroju, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przejęcie przez Powiat Gryfiński 
trwałości projektu pn. „Ukazanie elementów budownictwa 
uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów 
budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku - Zdroju” w przypadku 
niepodpisania ze Stowarzyszeniem umowy na prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej na kolejne lata 2023-2027.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „GN”, do przenoszenia 
trwałości projektu na kolejnych użytkowników nieruchomości przy 
zawieraniu umów na prowadzenie DPS.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.  
 

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

 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z informacją przygotowana przez Wydział „ZD” dot. zadania  
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w Golicach”. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 177/V/2018. 
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Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(protokół nr 177/V/2018 Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 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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