
Protokół nr 15/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 lutego 2007 r. od 800 do 1500 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. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - załącznik nr 2). 
3. Protokół Nr 11/III/2007 z dn. 25 stycznia oraz Nr 12/III/2007 z dn. 26 stycznia zostały przyjęte 

jednogłośnie (4-za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się), natomiast protokół Nr 13/III/2007 z dn.01 
lutego oraz protokół Nr 14/III/2007 z dn.06 lutego 2007 r. zostały przyjęte większością głosów 
(3-za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się). 

 

1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju  
dot. zwiększenia budżetu jednostkowego (druk nr 1/15).  

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Trzcińsku – Zdroju dot. zwiększenia budżetu jednostki, ponieważ 
wprowadzany jest program naprawczy finansów powiatu. W związku  
z powyższym Zarząd uznał, że Dyrektor musi regulować zobowiązania w ramach 
budżetu 2007 r.  i na bieżąco informować Zarząd o tym jak wygląda regulacja 
tych zobowiązań, które przeszły na 2007 r. 
 
2. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w sprawie zwiększenia transz 

miesięcznych na 2007r. (druk nr 2/15).  
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach  
ws. zwiększenia transz miesięcznych w  ramach obowiązującego planu wydatków 
na 2007 r. Transze miesięczne dla ZSP w Mieszkowicach od lutego do maja  
b.r. zostaną zwiększone o 37.000 złotych na poczet transz z listopada i grudnia 
2007 r. 

 
3. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 3/15). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować zawiadomienie do Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicznych przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej w tej sprawie. 

 
4. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie planowanych zadań  

na drogach powiatowych (druk nr 4/15). 
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Zarząd po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
w sprawie planowanych wspólnie zadań na drogach powiatowych postanowił: 

a) wyrazić zgodę na przekazanie w użyczenie na okres 10 lat lub w formie 
darowizny niezbędnych terenów na budowę parkingów przy ul. powiatowych: 
Adama Asnyka i Zygmunta Krasińskiego w Gryfinie, łącznie z terenem przy  
ul. 9 Maja (przepompownia) przy założeniu, że koszty wydzielenia geodezyjne 
działek pokryje gmina; 

b) uwzględnić ulicę Polną jako drogę wyjazdową dla ciężkich pojazdów  
z GRYFSKANDU, przekazać w użyczenie na okres 10 lat drogi powiatowe 
dofinansować w 40% wartość dokumentacji projektowej dot. dróg powiatowych. 
W projekcie uwzględnić drogę z m. Czepino do skrzyżowania  
z droga krajową Nr 31 w m. Żabnica jako główny dojazd do GRYFSKANDU. Po 
uzyskaniu środków z Unii Europejskiej Gmina Gryfino zwróci odpowiedni 
procent z kwoty deklarowanej przez powiat; 

c) użyczyć na okres 10 lat drogę powiatową w m. Żórawki z możliwością jej 
przejęcia i zmiany kategorii. Powiat Gryfiński składa deklarację  
na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze środków PFOŚ 
i GW.  

Zarząd zobowiązał Dyrektora PZD Ryszarda Dzioka do przygotowania 
odpowiedzi na w/w pismo zawierającej powyższe ustalenia. 

 
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Placu 
Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami” (druk nr 5/15).  

 
Zarząd jednogłośnie uznał, że na tym etapie wyboru wykonawcy w trybie 

przetargowym nie ma możliwości dofinansowania w/w projektu. 
 
6. Pismo firmy JATEX Finanse w sprawie spłaty zadłużenia SPZZOZ  

w Gryfinie (druk nr 6/15). 
 

 Zarząd zapoznał się z pismem firmy JATEX Finanse w sprawie zadłużenia 
SPZZOZ w Gryfinie i zobowiązał Likwidatora SPZZOZ do przygotowania  
odpowiedzi na w/w pismo zawierającej propozycję spłaty zadłużenia SPZZOZ   
tj. spłata należności głównej plus 50% odsetek w ratach lub jednorazowo  
w terminie do dnia 15.12.2007 r.  
 
7. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie dot. stanu 

technicznego budynku szkoły (druk nr 7/15). 
 

Zarząd zapoznał się pismem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie dot. stanu technicznego budynku szkoły i postanowił, że powróci  
do sprawy po wykonaniu przez rzeczoznawcę budowlanego przeglądu 
technicznego obiektu i otrzymaniu informacji w tym zakresie. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XIX/230/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r.  
w sprawie określania zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkłach i placówkach oraz 
zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć (druk nr 8/15). 

 
Zarząd postanowił odstąpić od określenia zniżek tygodniowego wymiaru 

godzin dla nauczycieli – doradców metodycznych i zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do rozwiązania porozumienia  
z gminami tj. Cedynia, Moryń, Mieszkowie w sprawie tworzenia doradztwa 
metodycznego. 

W związku z powyższym Zarząd postanowił nie przedkładać Radzie 
Powiatu powyższego projektu uchwały. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika internatu  
w ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 9/15).  

 
Zarząd przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki i wyraził negatywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska 
kierownika internatu w ZSP Nr 2 w Chojnie z uwagi na to, że osoba ubiegająca 
się o te stanowisko nie spełnia odpowiednich warunków.  

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

dot. wydania opinii ws. powierzenia stanowiska kierownika pracowni 
szkolnych w ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 10/15). 
 
Zarząd przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki i wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska 
kierownika pracowni szkolnych w ZSP Nr 2 w Chojnie.  
 
11. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

darowizny nieruchomości w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 11/15). 
 
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

do przygotowania projektu uchwały o odwołaniu umowy darowizny 
nieruchomości w związku z niewykorzystywaniem przez Gminę Trzcińsko – 
Zdrój nieruchomości na cele określone w umowie darowizny. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. przyjęcia 

informacji na temat zawartego Porozumienia na dostawę energii cieplnej na 
potrzeby ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie (druk nr 12/15). 
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Zarząd zapoznał się z informacją ws. zawartego Porozumienia na dostawę 
energii cieplnej na potrzeby ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.  
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia 

stanowiska ws. umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię 
elektryczną (druk nr 13/15). 

 
Zarząd jednogłośnie postanowił umorzyć w całości należności Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany  
do ogrzewania szkoły i energię elektryczną po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji Budżetowej w tej sprawie. 
 
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi SOSW w Chojnie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w 
programie państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : 
pn. „Edukacja” (druk nr 14/15). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały ws. udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi SOSW w Chojnie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w programie państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : pn. „Edukacja”? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi SOSW w Chojnie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego  
w programie państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:  
pn. „Edukacja”. 
 
15. Informacja w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora SPZOZ 

Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(druk nr 15/15). 

 
Zarząd przyjął informację i zatwierdził bez zastrzeżeń zmianę 

wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie i jednocześnie uchylił swoją 
wcześniejszą decyzję w tej sprawie podjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 14 grudnia 2006 r. 
 
16. Pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z aneksem  

do umowy na wytwarzanie dokumentów komunikacyjnych (druk nr 16/15). 
 

Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu oraz podpisał aneks do umowy na wytwarzanie dokumentów 
komunikacyjnych. 
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17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego na dzień zakończenia działalności SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 
17/15). 

 
Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie rozpatrzenie projekt uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
na dzień zakończenia działalności SPZZOZ w Gryfinie. 

 
18. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie ws. zwiększenia budżetu jednostki  

na 2007 r. (druk 18/15). 
 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
ws. zwiększenia budżetu jednostki na 2007 r. 
 
19.  Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. 

wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia (technik 
informatyk) w I Technikum Zawodowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 19/15). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki ws. wyrażenia zgody na utworzenie nowego 
kierunku kształcenia (technik informatyk) w I Technikum Zawodowym 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 
ponieważ placówka nie posiada wystarczających środków na obecną działalność. 
Poza tym klasa informatyczna istnieje już w ZSP Nr 2 w Chojnie jak również  
kłóci się to z dotychczasową argumentacją Dyrektora szkoły, co do tworzenia 
przy liceum innych profili nauczania. 

 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

ws. założenia nowych szkół dla dorosłych, które wejdą  w skład ZSP Nr 1  
w Chojnie (druk nr 20/15). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki ws. założenia nowych szkół dla dorosłych, które 
wejdą  w skład ZSP Nr 1 w Chojnie pod warunkiem, że Dyrektor szkoły 
zrealizuje to zadanie w ramach subwencji przyznanej placówce na rok 2007. 
 
21. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych 
składników wynagradzania nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński na 2007 rok (druk nr 21/15). 

 
Zarząd po omówieniu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków 
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motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz 
niektórych innych składników wynagradzania nauczycielom szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 rok postanowił wprowadzić 
poprawkę do § 4 w brzmieniu: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
 z mocą od dnia 1 marca 2007 r.  
Zarząd poprosił o opinię Radcy Prawnego do powyższej zmiany. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagradzania 
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 rok? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagradzania 
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 
rok z powyższą zmianą. 
 
22. Projekt Zarządzenia Starosty Gryfińskiego ws. ustalenia stawki 

wynagrodzenia na 2007 r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla 
członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Gryfinie (druk nr 22/15). 

 
Zarząd zapoznał się z Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego ws. ustalenia 

stawki wynagrodzenia na 2007 r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności 
dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w Gryfinie. Zarządzenie zostało podpisane przez Starostę Gryfińskiego 
Wojciecha Konarskiego. 
 
23. Projekt uchwały Rady Powiatu ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006 (druk nr 23/15). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za rok 2006. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. sfinansowania kosztów wykonania dokumentacji projektowo 
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- kosztorysowej na zadanie związane z termomodernizacją zespołu budynków 
w ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 24/15). 

 
Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika  Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. sfinansowania kosztów wykonania 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie związane  
z termomodernizacją zespołu budynków w ZSP Nr 2 w Chojnie w związku  
z wcześniejszymi zobowiązaniami wynikającymi z zapisów budżetu 2007 r. 
Jednocześnie Zarząd uznał, że powyższy wniosek może zostać uwzględniony  
po zrealizowaniu zadań zatwierdzonych w budżecie na 2007 r. 
 
25. Wniosek Naczelnika dot. wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej 

budynkiem Szpitala (uchwała Zarządu Powiatu, uchwała Rady Powiatu) 
(druk nr 25/15). 

 
Zarząd jednogłośnie odrzucił projekt uchwały Zarządu Powiatu oraz 

projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wydzierżawienia nieruchomości 
zabudowanej budynkiem Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
przygotowanie projektu ogłoszenia na wydzierżawienie w trybie przetargu 
pisemnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
26. Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 26/15). 
 

Zarząd jednogłośnie zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego  
na rok szkolny 2006/2007 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
 
 
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę  

Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 27/15). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 24/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
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28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2007 (druk nr 28/15). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
   Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu  
na rok 2007. 
 
29. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 29/15). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.  
 
30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko__________________________    
 

 Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski  ___________________ 

        Członek Zarządu            - Jerzy Miler              ____________________ 

           Członek Zarządu            - Jan Podleśny            ____________________ 

         Członek Zarządu            - Maciej Racinowski   ____________________ 

 
 
 


