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Protokół nr 93/III/2008 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 8 sierpnia w godz. od 930 do 1510 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. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druk: 
- Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty 
należności wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 15a/93) 

3. Protokół Nr 92/III/2008 z dnia 30 lipca został przyjęty jednogłośnie  
(3 - za, 0 – wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania trójstronnej umowy ze Spółką DATOR 
Development S.A. z Poznania, Zakładem Usług Melioracyjnych  
z Chojny a Powiatem Gryfińskim na wykonanie robót remontowo 
– budowlanych na ulicy Ogrodowej w Chojnie (druk nr 1/93). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie trójstronnej umowy  
ze Spółką DATOR Development S.A. z Poznania, Zakładem Usług 
Melioracyjnych z Chojny a Powiatem Gryfińskim na wykonanie robót 
remontowo – budowlanych na ulicy Ogrodowej w Chojnie o łącznej 
kwocie 125.618,00 zł brutto, których koszt poniosą po 50% w/w Spółka 
i Powiat tj. po 62.809,00 zł brutto. 
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie 
usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
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pozyskanego gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia 
na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim  
(druk nr 2/93) 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
SIWZ na zadanie pn.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince 
pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie 
Gryfińskim”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego 
gruntu – w ramach modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince 
pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu – w ramach 
modernizacji odwodnienia  na drogach powiatowych w powiecie 
gryfińskim”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. „Świadczenie 
usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem 
pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia  
na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim” (druk nr 3/93). 

 
Na wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na ścince 
pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach 
modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie 
Gryfińskim” z oferowaną ceną  w  wysokości  58.240,00 zł brutto. 
 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy robót odwadniających 
drogę powiatową Nr 1357Z w miejscowości Stare Brynki gm. 
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Gryfino i DP Nr 1474Z przy ul. Fabrycznej w Gryfinie na 
wysokości posesji nr 18, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w 
Gryfinie na 2008 r. zatwierdzonego uchwałą Nr XV/175/2008 z 
dnia 31.01.2008 r. (druk nr 4/93). 

 
Członek Zarządu Maciej Racinowski złożył wniosek w/s zmiany treści 
zapisu w § 2 Umowy Nr ZD 18/2008 o następującej treści: „Roboty,  
o których mowa w § 1 wykonane zostaną w terminie do dnia  
15.09.2008 r.” 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za wnioskiem Członka Zarządu Macieja 
Racinowskiego w sprawie zmiany treści zapisu w § 2 Umowy Nr ZD 18/2008 o następującej treści: 
„Roboty, o których mowa w § 1 wykonane zostaną w terminie do dnia 15.09.2008 r.”? 
Za - 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Wniosek w sprawie zmiany treści zapisu w § 2 Umowy Nr ZD 18/2008  
o następującej treści: „Roboty, o których mowa w § 1 wykonane zostaną  
w terminie do dnia 15.09.2008 r.” został przyjęty jednogłośnie. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy robót odwadniających 
drogę powiatową Nr 1357Z w miejscowości Stare Brynki gm. Gryfino  
i DP Nr 1474Z przy ul. Fabrycznej w Gryfinie na wysokości posesji nr 
18, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. 
zatwierdzonego uchwałą Nr XV/175/2008 z dnia 31.01.2008 r., 
akceptując ofertę Pana Grzegorza Siwka prowadzącego działalność 
gospodarczą pn. Prace Ziemne, Roboty Drogowe, Usługi Budowlane, 
Wełtyń z oferowaną kwotą 18.820,16 zł brutto i podpisał umowę  
w tym zakresie. 
 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania, 
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie  zamówienia publicznego pn. „Odtworzenie 
chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1356Z Gryfino – Linie na powierzchni 390 m2  
w miejscowości Dołgie” (druk nr 5/93). 

 
Członek Zarządu Maciej Racinowski złożył wniosek w/s zmiany treści 
zapisu w § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do w/w SIWZ, 
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o następującej treści: „Roboty, o których mowa w § 1 wykonane zostaną  
w terminie do dnia 30.10.2008 r.” 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za wnioskiem Członka Zarządu Macieja 
Racinowskiego w sprawie zmiany treści zapisu w § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7  
do w/w SIWZ o następującej treści: „Roboty, o których mowa w § 1 wykonane zostaną w terminie do 
dnia 30.10.2008 r.”? 
Za - 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 
Wniosek w sprawie zmiany treści zapisu w § 2 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 7 do w/w SIWZ o następującej treści: „Roboty, 
o których mowa w § 1 wykonane zostaną w terminie do dnia 30.10.2008 
r.” został przyjęty jednogłośnie. 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową  
oraz SIWZ na zadanie pn.: „Odtworzenie chodnika zlokalizowanego  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie na powierzchni 
390 m2 w miejscowości Dołgie”. 
 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „odtworzenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie  
na powierzchni 390,00m2 w miejscowości Dołgie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Odtworzenie chodnika zlokalizowanego 
w ciągu drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie na powierzchni 
390,00m2 w miejscowości Dołgie”. 

 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa dot. uzupełnienia do wniosku Dyrektora DPS  
w Trzcińsku Zdroju z dnia 26.05.2008 r. znak: DPS/PP/61/08  
o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. 
(druk  nr 6/93). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wyrażając zgodę na zakup jednego 
kotła na olej opałowy lekki w wysokości 10.000,00 zł poprzez 
wprowadzenie zmian do planu przychodów i wydatków  
oraz zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie  
na 2008 r.  
 Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na likwidację uszkodzonego 
pieca i postanowił zawrzeć w umowie dotacji o przekazaniu środków 
PFOŚ i GW w Gryfinie zapis zobowiązujący Dyrektora DPS  
w Trzcińsku-Zdroju o przekazanie środków finansowych uzyskanych  
ze złomowanego pieca do budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa o przygotowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu w powyższym zakresie. 
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa dot. informacji o rozstrzygnięciu konkursu 
„AZBEST” – finansowanego ze środków budżetu państwa w 
Ministerstwie Gospodarki (druk nr 7/93). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Zarząd zapoznał się z informacją o rozstrzygnięciu 
konkursu, na zadanie „Działalność informacyjno – edukacyjna 
skierowana do społeczności lokalnej dotycząca szkodliwości azbestu  
i obowiązków związanych z koniecznością jego usuwania” -  
finansowanego ze środków budżetu państwa w Ministerstwie 
Gospodarki, do którego Komisja konkursowa nie zakwalifikowała 
oferty Powiatu Gryfińskiego. 
 Zarząd postanowił nie podejmować na tym posiedzeniu decyzji  
o wykonaniu i wydaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych  
o tematyce „Szkodliwość azbestu i obowiązki związane z koniecznością 
jego usuwania” w postaci ulotek, broszur i plakatu, których koszt 
został oszacowany na kwotę  5000,00 zł.  
 Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do przygotowania na posiedzenie 
projektów takich materiałów informacyjnych. 
 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały 
w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. (druk nr 8/93) 
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Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie 
uchwały w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zmianie uchwały w sprawie 
realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie w 2008 r. 
 
9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s: 

- wprowadzenia regulaminu rozliczeń środków finansowych  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie, 

- powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie 
środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie  
oraz wykonywania kontroli i oceny realizowanych zadań  
(druk nr 9/93). 

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wprowadzenia regulaminu rozliczeń środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia 
regulaminu rozliczeń środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie oraz wykonywania kontroli i oceny 
realizowanych zadań w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę  w sprawie powołania komisji  
ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gryfinie oraz wykonywania kontroli i oceny realizowanych zadań. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian  

w budżecie Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2008, 
których PCPR w Gryfinie jest dysponentem (druk nr 10/93). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie 
wyrażając jednogłośnie zgodę na zwiększenie wydatków w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze, § 2320 o kwotę – 61.266,15 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków w rozdziale 85201– Placówki 
opiekuńczo - wychowawcze, § 2580 w związku z większymi wydatkami 
w opłatach za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego,  
a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  
na terenie innych powiatów. 
 Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 
 

11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia w planie 
finansowym wydatków budżetowych PCPR w Gryfinie na rok 
2008 (druk nr 11/93). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie 
wyrażając jednogłośnie zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 
852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, 
paragrafach: 4170, 4210, 4270, 4300, 4400, 4410 o łącznej kwocie 
160.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia Nr 21/16/2008  
z dnia 30.07.2008 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i 
Polityki Społecznej, a Zarządem Powiatu. 
 Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 

12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia w planie 
finansowym wydatków budżetowych PCPR w Gryfinie  
na rok 2008 (druk nr 12/93). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie 
wyrażając jednogłośnie zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 
– Pozostała działalność,  paragrafach:  4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 
4260, 4300, 4350, 4370 o łącznej kwocie 59.274,00 zł w związku  
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z podpisaniem umowy o dofinansowanie prowadzenia ośrodka 
informacji w ramach programu „Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych 2008”. 
 Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy                     
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 

13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 (druk nr 13/93). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie 
wyrażając jednogłośnie zgodę na dokonanie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2008 poprzez zwiększenie planu wydatków  
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała 
działalność, §2580 o kwotę 260.000,00 zł. 
 Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 14/93).  

 
Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
15. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

finansowego wydatków na rok 2008, z przeznaczeniem  
na pomalowanie zalanej sali lekcyjnej (druk nr 15/93).  

 
Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie rozpatrzył go pozytywnie 
wyrażając zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.952,27 zł 
poprzez przesunięcie tej kwoty z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  
i jednocześnie zwiększeniu o nią planu wydatków jednostki  
z przeznaczeniem na pomalowanie zalanej sali lekcyjnej. W/w środki 
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finansowe wrócą na rezerwę ogólną budżetu powiatu po podjęciu  
przez Radę Powiatu uchwały dot. zwiększenia dochodów. 
  Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo – Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
16. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zawarcia 

porozumienia w/s spłaty należności wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie 
(druk nr 15a/93). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie porozumienia w/s spłaty 
należności Wenantego Plichty – wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie 
przystając na jego propozycję spłaty tj. 100% należności głównej  
oraz kosztów sądowych i 90% odsetek przysługujących wierzycielowi  
na dzień podpisania porozumienia. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ  
w Gryfinie do przygotowania na kolejne posiedzenie projektu 
porozumienia w tym zakresie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Likwidator SPZZOZ  

w Gryfinie – Andrzej Bandurowski. 
 

17. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s skierowania: 
- wystąpienia pokontrolnego do kierownika ZSS w Gryfinie,  

w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową, w zakresie 
celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania  
wydatków, 

- zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych, w związku z naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych, określonej przepisem art. 11 ust.1 oraz art. 15 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druk nr 17/93).   

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny 

Specjalista ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli wyraził jednogłośnie zgodę na skierowanie wystąpienia 
pokontrolnego do kierownika ZSS w Gryfinie, w związku  
z przeprowadzoną kontrolą problemową, w zakresie celowości 
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania  wydatków oraz na 



 10

skierowanie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych, w związku z naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych, określonej przepisem art. 11 ust.1 oraz art. 15 ustawy  
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych i podpisał w/w wystąpienie pokontrolne. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny 

 Specjalista ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

18. Wniosek w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w DPS  
w Nowym Czarnowie (druk nr 16/93). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor PCPR  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem rozpatrzył go negatywnie  
nie wyrażając zgody na umorzenie zaległości w wysokości 1.097,45 zł 
za pobyt dziecka w DPS w Nowym Czarnowie i rozłożenia go na raty.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor PCPR  
w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy  
i podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku 
internatu przy ZSP Nr 2 w Chojnie z wydzieleniem części budynku 
na potrzeby DD w Trzcińsko Zdroju oraz pomieszczeń dla PCPR  
w Gryfinie (druk nr 18/93). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor w Wydziale 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór 
Wykonawcy na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku internatu 
przy ZSP Nr 2 w Chojnie z wydzieleniem części budynku na potrzeby 
DD w Trzcińsko Zdroju oraz pomieszczeń dla PCPR w Gryfinie 
akceptując ofertę firmy Usługi Projektowe Łukasz Padjasek  
w Gryfinie z oferowaną ceną w wysokości 5.490,00 zł brutto  
i podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w powyższym zakresie z w/w wykonawcą.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor w Wydziale 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
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Przewodniczący Zarządu  Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała 

 od godz. 1300 do godz. 1325. 
 
20. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s ustalenia stawki 

wyżywienia dziennego w SOSW w Chojnie (druk nr 19/93).  
  

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień  

oraz Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
 – Magdalena Pieczyńska. 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie 
pozytywnie uzgodnił wysokość stawki wyżywienia dziennego w SOSW 
w Chojnie na poziomie 10,20 zł. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozważenia możliwości uczestnictwa w inicjatywie 
Związku Powiatów Polskich i Wydawnictwa MaxMedia poprzez 
zaprezentowanie Powiatu Gryfińskiego w specjalnym wydaniu 
Almanachu pn. „10 lat Polski Powiatowej” (druk nr 20/93). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd pozytywnie rozważył przystąpienie Powiatu  
do uczestnictwa w inicjatywie Związków Powiatów Polskich  
i Wydawnictwa MaxMedia poprzez zaprezentowanie Powiatu  
w specjalnym wydaniu Almanachu pn.: „10 lat Polski Powiatowej”. 
 Jednocześnie przeznaczył na tą inicjatywę kwotę 5.124,00 zł 
brutto wybierając propozycję wykorzystania 2 stron A4 na promocję 
Powiatu w publikacji Almanachu oraz zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do zabezpieczenia  
w budżecie powiatu  na rok 2009 środków finansowych na realizację 
w/w przedsięwzięcia. 
 
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w Gryfinie w/s uchwalenia 

Regulaminu Konkursu „Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego  
za promocję powiatu” (druk nr 21/93).   

 

Starosta Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  
uchwalenia Regulaminu Konkursu „Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?   

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Konkursu „Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego  
za promocję powiatu”. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wskazania członków Kapituły przyznającej 
Statuetkę Bociana w Konkursie „Wyróżnienie Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu” (druk nr 22/93).   

 
Zarząd z uwagi na fakt, że nieaktualna stała się podstawa prawna 
wniosku dot. wskazania członków Kapituły, na podstawie której 
należałoby dokonać wyboru jej składu postanowił w/w wniosek 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu. Nieaktualna podstawa prawna 
związana jest z podjęciem nowego Regulaminu będącego załącznikiem 
do uchwały Nr 443/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Konkursu „Wyróżnienie Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu”. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przedstawienia aktualnego stanu środków 
finansowych przeznaczonych na promocje powiatu (zakup 
gadżetów i wydanie publikacji) oraz rozważenie możliwości 
zamówienia nowych materiałów promocyjnych (druk nr 23/93).   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki 
Zarząd wyraził zgodę na zamówienie nowych gadżetów promocyjnych 
oraz na zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75075,  
§ 4210 i  § 4300 poprzez przesunięcie środków finansowych  z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu i jednocześnie zwiększeniu o nie planu 
wydatków Wydziału z przeznaczeniem na zakup materiałów 
promocyjnych. 
 Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Magdalena Pieczyńska. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała 
 od godz. 1435 do godz. 1445. 
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25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

- Zarząd zajmując się umową Nr EK/3052/1/08 o udzielnie dotacji w związku  
z realizacją Porozumienia zawartego w dniu 29 lutego 2008 r., stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XVI/184/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 
2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania 
własnego w zakresie prowadzenia ZSP Nr 1 z siedzibą w Gryfinie  
przy ul. Niepodległości 16 zaakceptował jej treść, przedkładając ją również Gminie 
Gryfino do akceptacji. 

- Zarząd zapoznał się z informacją uzupełniającą (wykaz zobowiązań 
cywilnoprawnych SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na 2008 r.) przygotowaną 
przez Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do informacji dot. wykazu wierzycieli 
SPZZOZ w Gryfinie, którzy nie podpisali porozumienia w sprawie spłaty 
zobowiązania likwidowanego zakładu. 

- Zarząd przyjął do wiadomości pismo znak: AB.DK.7358-I-IX-62/2008 Wydziału 
Architektury i Budownictwa skierowane do Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie w/s wyznaczenia organu do rozpatrzenia 
następujących wniosków: 
• wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę 20 miejsc parkingowych  

wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci 
energetycznej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 na działce 25/5, 

• wniosku o udzielnie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych w zakresie usytuowania miejsc parkingowych objętych w/w 
wnioskiem. 

- Zarząd zapoznał się z informacją przygotowaną przez Dyrektora PCPR w Gryfinie 
dot. wprowadzenia zmian w wyniku popełnionych przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej błędów do Porozumienia Nr 21/16/2008 zawartego pomiędzy 
w/w Ministerstwem a Zarządem Powiatu w Gryfinie w dniu 30 lipca 2008 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału  Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 

Druki od nr 24/93 do nr 30/93 staną pod obrady  
na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Magdalena Kłobut____________________     

 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


