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Protokół nr 57/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 19 listopada 2007 r. w godz. od 800 do 1130 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, a następnie w godz.  
od 1230 do 1530 w Filii PUP w Chojnie oraz w ZSP w Mieszkowicach odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu (lista obecności 
– zał. nr 1). 

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. ustalenia sposobu 
sprzedaży oraz ceny płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni 
chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej  (druk nr 18/57). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. ustalenia ceny sprzedaży 
wpustów ulicznych, będących przedmiotem licytacji ustnej w przetargu na sprzedaż 
mienia po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn.: Powiatowy Zarząd Dróg 
 w Gryfinie (druk nr 19/57). 

  - Spotkanie z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Chojnie Teresą 
Klisowską. 

3. Protokół Nr 56/III/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia planu 

wydatków budżetowych na 2007 r. (druk nr 1/57). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2007 r. o kwotę 15 620,40 
złotych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw w związku z rozwiązaniem 
umów o pracę z nauczycielami oraz odpraw emerytalnych. Zarząd 
zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
2. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia planu 

przychodów oraz zwiększenia w planie wydatków budżetowych  
na 2007 r. (druk nr 2/57). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach jednogłośnie wyraził zgodę  
na zwiększenie planu przychodów oraz zwiększenie planu wydatków 
budżetowych na 2007 r. o kwotę 10 082,29 złotych. Zarząd zobowiązał 
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Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 
 
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

ws. zwiększenia planu budżetowego z tytułu niedoszacowania budżetu  
na 2007 r. (druk nr 3/57). 

 
  Po dokonaniu analizy planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gryfinie na 2007 r. nie stwierdzono na chwilę obecną żadnych zagrożeń 
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem tejże jednostki. W związku  
z powyższym Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora w/w 
jednostki ws. zwiększenia planu budżetowego z tytułu niedoszacowania 
budżetu na 2007 r.  
 
4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju  

ws. zwiększenia budżetu placówki po stronie dochodów i wydatków 
(druk nr 4/57). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju zwiększając budżetu placówki po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 25 000,00 złotych. Zarząd zobowiązał 
Wydział Finansowo-Księgowy do przygotowania projektu uchwały Rady 
Powiatu w tym zakresie. 
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. dokonania zmian w planie 

budżetu jednostki na 2007 r. (druk nr 5/57). 
 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 95 000,00 złotych w obrębie planu 
wydatków budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zlecił 
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu przygotowanie uchwały Zarządu 
Powiatu w tym zakresie. 
 
6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. przyznania nagród dla 

dyrektorów Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego (druk nr 6/57). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie  
przyznał nagrody pieniężne w wysokości po 1200,00 złotych brutto dla 
dyrektorów Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka tj.: Antoniemu 
Kluzek, Elżbiecie Antkowicz, Marylii Bieniek, Ilonie Jackiewicz-Bara, 
Zdzisławowi Iwanickiemu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 
Jednocześnie z tej samej okazji Zarząd postanowił przyznać nagrodę 
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pieniężną Dyrektorowi PCPR w Gryfinie Pani Mariannie Kołodziejskiej-
Nowickiej w kwocie 1200,00 złotych brutto.  
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia 

środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami (druk nr 7/57). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia Programu 

Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki 
nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012” 
(druk nr 8/57). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki 
nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012”?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: 
„Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2007-2012”. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. sprostowania oczywistego 

błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 31.10.2007 r. (druk nr 9/57). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r.?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego  
w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziały Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego” (druk  
nr 10/57). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju 
opałowego lekkiego” i wybrał ofertę nr 1 firmy: Przedsiębiorstwo 
Handlowe „HL ze Szczecina z oferowaną ceną w wysokości 182 092,32 zł. 
brutto/72 m3 paliwa. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. powiadomienia 

Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia 
lustracyjnego (druk nr 11/57). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia 
lustracyjnego?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku 
złożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmiany Uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 12/57). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
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13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania 
aneksu do Umowy Nr ZD/19/07 z dnia 22.10.2007 r. na wykonanie 
remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z  Swobnica - granica 
Powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie  (druk nr 13/57). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami i podpisał aneks do Umowy Nr ZD/19/07 z dnia 
22.10.2007 r. na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej  
Nr 1375Z  Swobnica - granica Powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko 
Gryfińskie. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru 

wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę 
parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie (druk nr 14/57). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wybrał ofertę wykonawcy - Pracownia 
Projektowo-Kreślarska Janusz Awdymirzec z Gryfina  na przygotowanie 
dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie 
z oferowaną ceną 7 000,00 złotych brutto i podpisał umowę Nr ZD/3421-
1/26/07 w tym zakresie. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru 

wykonawcy na roboty drogowe polegające na frezowaniu nawierzchni 
bitumicznej na odcinku: przejście przez m. Rurka, z transportem 
materiału do m. Polesiny (druk nr 15/57). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami jednogłośnie wybrał ofertę firmy Trans-Complex   
na roboty drogowe polegające na frezowaniu nawierzchni bitumicznej  
na odcinku: przejście przez m. Rurka, z transportem materiału  
do m. Polesiny z oferowaną ceną - do 20 000,00 złotych brutto i podpisał 
umowę Nr ZD/3421-1/27/07 w tym zakresie. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą 
Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Placu 
Wolności w Moryniu” (druk nr 16/57). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z dodatkowymi dokumentami, w których 
brakowało faktur za zakup kostki brukowej negatywnie rozpatrzył wniosek 
ws. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja Placu 
Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”. Jednocześnie Zarząd 
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przychylił się do wniosku ws. przedłużenia okresu użyczenia Gminie Moryń 
ul. Plac Wolności do ośmiu lat i podpisał aneksy do Porozumienia z dnia 
12.01.2005 r. ws. przekazania w użyczenie ulicy powiatowej oznaczonej 
jako Plac Wolności położonej na terenie miasta Moryń. Zarząd zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do przesłania w/w aneksów 
Gminie Moryń. Ponadto Zarząd realizując wniosek Radnego Henryka 
Kaczmara, postanowił zabezpieczyć w budżecie Powiatu Gryfińskiego  
na 2008 r. środki finansowe w kwocie 80 000,00 złotych z przeznaczeniem 
na remont chodnika na ul. Kościuszki w Moryniu.  
 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 17/57). 
 
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 - 5 osób,  
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. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. ustalenia 

sposobu sprzedaży oraz ceny płyt chodnikowych pochodzących  
z rozbiórki starej nawierzchni chodnika na ul. Grunwaldzkiej  
w Widuchowej  (druk nr 18/57). 

 
  Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami i ustalił cenę sprzedaży płyt chodnikowych pochodzących  
z rozbiórki starej nawierzchni chodnika na ul. Grunwaldzkiej  
w Widuchowej w kwocie 5,00 złotych za m2. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. ustalenia ceny 

sprzedaży wpustów ulicznych, będących przedmiotem licytacji ustnej  
w przetargu na sprzedaż mienia po zlikwidowanej jednostce 
organizacyjnej pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 19/57). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami przyjął jednogłośnie propozycję firmy Trans-Compx 
Usługi Sprzętem Budowlanym i Transport Drogowy z Pyrzyc ustalając cenę 
sprzedaży wpustów ulicznych, będących przedmiotem licytacji ustnej  
w przetargu na sprzedaż mienia po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej 
pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie w wysokości 4 000,00 złotych. 
 



 7

20. Spotkanie z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy Filii w Chojnie 
Teresą Klisowską. 

 
  O godz. 12 00 odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z Kierownikiem 
Powiatowego Urzędu Pracy Fili w Chojnie Teresą Klisowską. Kierownik 
poinformowała, że w placówce w Chojnie zatrudnionych jest 16 osób 
łącznie z pracownikiem obsługi. Oprócz tego 16 osób odbywa staż. 
Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi  
z algorytmu na aktywizację bezrobotnych, które pochodzą z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej oraz środkami pochodzącymi z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zarejestrowanych jest ponad 2700 osób 
bezrobotnych. Następnie omówiono sposoby dochodzenia do standaryzacji 
Urzędu w ciągu najbliższego okresu. Obowiązki wynikające  
z Rozporządzenia  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z  dnia   
2  marca  2007r.,  w  sprawie  szczegółowych  warunków  prowadzenia  
przez  publiczne  służby  zatrudnienia  usług  rynku  pracy Powiatowy 
Urząd Pracy  powinien  wdrożyć  w  terminie  do  końca  czerwca  2008 r.  
Na  dzień  dzisiejszy  nie  są  jeszcze  znane  źródła  finansowania  
dodatkowych  kosztów  pracowniczych. Zarząd zwrócił uwagę  
na możliwości przekwalifikowania niektórych pracowników w celu 
realizacji standaryzacji. 
 
21. Spotkanie z Radą Pedagogiczną oraz Pracownikami Administracji  

ZSP w Mieszkowicach (godz. 1400 w budynku ZSP w Mieszkowicach). 
 
  0 godz. 14 00 odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z Radą 
Pedagogiczną oraz pracownikami administracji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Przewodniczący Zarządu Wojciech 
Konarski w imieniu Zarządu powiedział, że każdy obecny na tym spotkaniu 
zdaje sobie sprawę, dlaczego powstał program naprawczy finansów 
powiatu i dlatego nie będzie już o tym mówił. Zaznaczył, że Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach to bardzo ważne miejsce zarówno 
pracy jak i edukacji. Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd chciałby 
usłyszeć propozycję pracowników jak widzą dalsze funkcjonowanie szkoły, 
ponieważ pracując w tym miejscu najlepiej rozpoznają potrzeby 
środowiska. Do ostatniego momentu będą poszukiwane inne rozwiązania 
jednak wszyscy zdają sobie sprawę, że szkoła przetrwa może jeszcze rok, 
ale co będzie za dwa lata? Przewodniczący Zarządu dodał, że Zarząd 
wystąpi do Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ dużo mówi się  
o uzawodowieniu armii w związku, z czym może będzie możliwość 
tworzenia szkół, które będą przygotowywały młodzież w tym zakresie. 
Wojciech Konarski przedstawił również propozycję polegającą  
na powołaniu stowarzyszenia zaznaczając, że jego powołanie będzie 
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zależało od aktywności i chęci zachowania miejsc pracy przez pracowników 
ZSP w Mieszkowicach. Dodał, że takie stowarzyszenie mogą założyć sami 
pracownicy jednostki, ale również można zgłosić się z zapytaniem  
do Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej, które jest 
zarejestrowanym stowarzyszeniem. Gdyby była taka wola i stowarzyszenie 
przejęłoby prowadzenie szkoły wówczas Rada Powiatu użyczyłaby budynek 
szkoły z parkiem oraz salą gimnastyczną jak również przekazałaby całą 
subwencję oświatową plus 10% środków własnych. Przewodniczący dodał, 
że stowarzyszenie ma  większą możliwość pozyskiwania dodatkowych 
środków finansowych na prowadzenie szkoły. Zbilansowanie szkoły  
to kwota około 1 700 000,00 złotych a na dzień dzisiejszy dołożyć trzeba  
do szkoły 900 000,00 złotych. Trzeba rzetelnie kalkulować wszystkie koszty. 
Wojciech Konarski zwrócił się z prośbą o spokojne przeanalizowanie w/w 
propozycji i dodał, że jeżeli tylu ludzi stawało w obronie szkoły to wszyscy 
powinni się w to zaangażować. Dodał, że osoby, które mają doświadczenie  
i zadeklarują chęć utworzenia stowarzyszenia mogą spotkać się  
z Zarządem, który jest gotów do dalszych rozmów w tym temacie. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. ugody 
zawartej przez Powiat Gryfiński za spółką „Projekty Kapitałowe w dniu  
17 października 2006 r. 

2. Zarząd zapoznał się z wykazem przygotowanym przez Likwidatora SPZZOZ  
w Likwidacji w Gryfinie zawierającym wierzycieli cywilno i publicznoprawnych wraz 
z wyliczonymi odsetkami na dzień 31 grudnia 2007 r. 

 
 

Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski     ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler                  ____________________ 
           Członek Zarządu          - Jan Podleśny            ____________________      
  Członek Zarządu            - Maciej Racinowski     ____________________ 

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


