
Protokół nr 2/III/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 11 grudnia 2006 r. od 930 do 1600 oraz 14 grudnia 2006 r.  
w godzinach 800 – 1615 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy  
ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu  

– Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
(lista obecności – zał. nr 1).  

2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół Nr 1/III/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. (5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się).  
 

1. Omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 - dochody. 
 

Zarząd przeprowadził dyskusję na temat projektowanych dochodów 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.  

Zarząd zobowiązał Geodetę Powiatowego do przygotowania rzeczowego 
zakresu wydatków w ramach kwot zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 
2007 na wykonywanie zadań zakresu geodezji, kartografii i katastru.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 1  
w Chojnie na rok szkolny 2005/2006 (druk nr 1/2). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 1 w Chojnie 
na rok szkolny 2005/2006. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego na rok szkolny 2005/2006 (druk nr 2/2). 

 

Zarząd zatwierdził na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Chojnie na rok szkolny 2005/2006. 
 

4. Zapoznanie się oraz przyjęcie projektu porządku obrad na II sesję Rady 
Powiatu wraz z przedmiotowymi projektami uchwał (druk nr 3/2). 

 

Zarząd omówił projekt porządku obrad na II sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie zaplanowaną na 20.12.2006 r.  

Zarząd po przedyskutowaniu projektów uchwał będącymi przedmiotem 
obrad II sesji Rady Powiatu w Gryfinie przyjął je jednogłośnie w drodze 
głosowania i postanowił skierować pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 4/2). 
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Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 5 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób, 
Przeciw - 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. 
 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie 
zwiększenia planu budżetowego na 2006 r. (druk nr 5/2). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu budżetowego na 2006 r. 
postanowił zwiększyć plan budżetu jednostki na rok 2006 r. kwotą  
43.000 zł.  
 
W tym momencie Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach do dnia 14 grudnia 2006 r. 

do godz. 8.00 
 

1. Omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 – wydatki. 
 

 Zarząd w obecności poszczególnych kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu gryfińskiego omówił poszczególne plany wydatków 
zawartych w projekcie budżetu na rok 2007.  

Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji przyjął jednogłośnie następujące 
poprawki do projektu budżetu na 2007 rok: 

 pomniejszyć wydatki PCPR o 100 000 zł (zmniejszając wynagrodzenia  
o 50 000 zł oraz 50 000 zł z uposażenia dzieci), 

 zwiększyć rezerwę budżetową o 100 000 zł; 
 zmniejszyć wydatki Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej o 18 000 zł na dofinansowanie pojedynczych imprez  
o zasięgu gminnym (załącznik nr 8 do projektu budżetu na 2007 rok cz. biała 
o pozycje 1-7 dotacje podmiotowe oraz z załącznika 9 poz. 8 i 9); 

 zwiększyć rezerwę budżetową o 18 000 zł. 
Poprawki te zostaną przedstawione na sesji Rady Powiatu w Gryfinie w 

formie autopoprawki Zarządu. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie przesunięcia środków na inwestycje w celu zawarcia 
umowy z wyłonionym Wykonawcą w postępowaniu pn. „Wykonywanie robót 
remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie” w budynku Komendy Powiatowej 
PSP w Gryfinie (druk nr 4/2a). 

 

 Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie przesunięcia środków 
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na inwestycje w celu zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą w 
postępowaniu pn. „Wykonywanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń 
dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie” w budynku 
Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. 
„Dostawa sprzętu komputerowego” (druk nr 5/2a). 

 

Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego” i w związku z tym odrzucił jedyną ofertę wykonawcy oraz 
unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa sprzętu komputerowego. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania – zapytanie  
o cenę, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego” (druk nr 6/2a). 

 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu 
postępowania – zapytanie o cenę, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania – przetarg 
nieograniczony, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na zmianie 
sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. 
Łużyckiej na budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie” (druk nr 7/2a). 

 
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. 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na zmianie sposobu użytkowania części budynku 
internatu ZSP nr 2 w Gryfinie przy u. Łużyckiej na budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie”? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 
polegającą na zmianie sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP nr 2 
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w Gryfinie przy u. Łużyckiej na budynek administracyjno-biurowy Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie”.  

Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania – przetarg 
nieograniczony, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego. 
 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług serwisowych 
kserokopiarek cyfrowych” (druk nr 8/2a). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro w 
trybie zapytania o cenę pn. „Świadczenia usług serwisowych kserokopiarek 
cyfrowych”. 
 

7. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie odblokowania środków, 
które będą przeznaczone na realizację spłaty porozumienia z Urzędem 
Gminy Mieszkowice (druk nr 9/2a). 

 

 Po wyjaśnieniach złożonych przez Główną Księgową Zarząd Powiatu 
jednogłośnie uznał wniosek w sprawie odblokowania środków, które będą 
przeznaczone na realizację spłaty porozumienia z Urzędem Gminy Mieszkowice 
za bezprzedmiotowy. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w sprawie zatwierdzenie trybu postępowania – przetarg 
nieograniczony, wartości szacunkowej i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych segregacja układu 
komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w 
SOS-W w Chojnie” (druk nr 10/2a). 

 
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, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i 
sportowych segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w 
Chojnie - I etap”? 
Za – 4 osób 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu 
budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych segregacja 
układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych 
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w SOS-W w Chojnie - I etap”. Jednocześnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w 
sprawie zatwierdzenia trybu postępowania – przetarg nieograniczony, wartości 
szacunkowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 
postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego. 

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
poinformowała o fakcie zostania dysponentem środków w wysokości 310 000 zł, 
o które wnioskowała Dyrektor Domu Dziecka w Binowie z Kontraktu 
Wojewódzkiego na zadanie związane z relokacją jednostki do Chojny. Ze 
względu na późne przyznanie tych środków na koniec roku nie ma możliwości 
ich wykorzystania.  

Zarząd przyjął do wiadomości, że z przyczyn proceduralnych – braku 
przekazania w odpowiednim czasie informacji i nie podjęcia w odpowiednim 
czasie procedur przetargowych nastąpi zwrot kwoty dotacji z Kontaktu 
Wojewódzkiego dotyczącej wyposażenia Domu Dziecka w Binowie (związanego 
z relokacją jednostki do Chojny). 

W związku z nie rozstrzygnięciem procedur przetargowych, nie 
wyłonieniem wykonawców, nie rozpoczęcie robót również nastąpi zwrot kwoty 
300 000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego przeznaczonego na remont SOS-W w 
Chojnie.  
 

9. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie podwyżek uposażenia 
kierowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej (druk nr 11/2a). 

 

Zarząd jednogłośnie, negatywnie rozpatrzył wniosek Koordynatora 
Ochrony Zdrowia w sprawie podwyżek uposażenia kierowników samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej i wskazał, że w/w środki należy przekazać na 
wynagrodzenia pracowników.  
 

10.  Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
powołania bezstronnej komisji mieszanej do przeprowadzenia wyceny 
sprzętu przeznaczonego do wydzierżawienia przez SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie (druk nr 1/2a). 

 

Zarząd po zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie w sprawie powołania bezstronnej komisji mieszanej do 
przeprowadzenia wyceny sprzętu przeznaczonego do wydzierżawienia przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  

Zarząd przełożył podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie 
Zarządu, na którym zostanie ponownie przedyskutowany i rozpatrzony. 
 

11. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do 
budżetu środków finansowych stanowiących dofinansowanie robót 
budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu 
użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownie 
terapeutyczno-rehabilitacyjne w budynku DPS w Nowym Czarnowie  
pn. Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie (druk nr 2/2a). 
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 Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS  
w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków 
finansowych stanowiących dofinansowanie robót budowlanych polegających na 
przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły 
sanitarne oraz pracownie terapeutyczno-rehabilitacyjne w budynku DPS w 
Nowym Czarnowie pn. Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie. 
 

12. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
informujące o kosztach wprowadzenia nowego regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2007 (druk nr 3/2a). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki na temat kosztów wprowadzenia nowego regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, mieszkaniowego oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2007. 
 
Przewodniczący Zarządu W. Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2007? 
Za - 5 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób, 
Przeciw - 0 osób.  
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w 
sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, 
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2007. 

Zarząd przedmiotowy projekt uchwały przedstawi do negocjacji związkom 
zawodowym.  
 

O godz. 15.25 na posiedzenie przyszedł Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski. 
 

13. Omówienie materiału dotyczącego przepływu środków pieniężnych budżetu 
powiatu w okresie od 13 grudnia 2006 r. do pierwszej dekady stycznia 2007 r. 
(druk nr 12/2a). 

 

Zarząd omówił materiał dotyczący przepływu środków pieniężnych budżetu 
powiatu w okresie od 13 grudnia 2006 r. do pierwszej dekady stycznia 2007 r. 
 

Sprawy Różne, Informacje i wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski powiedział, że otrzymał pismo 
od Prezesa Intermed Sp. z o.o. z informacją o pilnym wyjeździe  
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i braku możliwości przybycia w dniu dzisiejszym na posiedzenie Zarządu 
Powiatu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa z następującymi poprawkami w rozbiciu pożyczki 
na raty: 
- rok 2007 - 3 miliony zł 
- rok 2008 - 10 milionów zł 
- rok 2009 - 6 milionów zł. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokolant Marcin Wegner__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

 Członek Zarządu            - Barbara Rawecka    ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 


