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Protokół nr 124/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 24 lutego 2009 r. w godz. od 1045 do 1320 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 – Przewodniczący 
Zarządu Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu 
oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został uzupełniony o następujący punkt: 
- Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umów na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2008/2009 (druk nr 8a/124). 
- Analiza Porozumienia w sprawie projektu pt. „Przebudowa ulic Mieszka I,  
W. Łokietka, Podgórna, W. Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji 
deszczowej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (druk nr 8b/124). 
– Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
dot. wyrażenia zgody na zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe  
do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów 
naprawczych Placówki Wielofunkcyjnej w Chojnie i Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie (druk nr 9/124).  
Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał.  
nr 2). 

3. Przyjęcie Protokołu Nr 123/III/2009 z 19 lutego 2009 r. zostało przeniesione na 
kolejne posiedzenie.  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyznania środków na dofinansowanie wizyty 
uczniów z Ukrainy w ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 1/124). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania środków na 
dofinansowanie wizyty uczniów z Ukrainy w ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
postanowił dofinansować w 50% wniosek Dyrektora ZSP Nr 2  
w Gryfinie w wysokości 2 500,00 zł dokonując przesunięcia z rezerwy 
ogólnej budżetu powiatu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora 
Szkoły do rozliczenia rzeczowo-finansowego otrzymanych środków. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 
2/124). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania 
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (uchwała nr 565/2009). 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby 

oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy 
przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010 
(druk nr 3/124). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podjęcia projektu uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów klas 
pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w roku szkolnym 2009/2010, zobowiązał Naczelnika do 
ponownego przygotowania planu opierając się na kryteriach 
określonych przez Zarząd.  
 

Posiedzenie opuścił Członek Zarządu Jan Podleśny. 
 
4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 
2009 – informacja uzupełniająca (druk nr 4/124).  

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie planu wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Gryfinie na 2009 rok w wysokości 40 000,00 zł. 
Zarząd Powiatu zdecydował, że powyższe środki będą pochodziły  
z przesunięcia z inwestycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania 
odpowiedniego projektu uchwały Rady Powiatu w powyższej sprawie.   
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 
5/124). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok (uchwała nr 566/2009) 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały  

w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 6/124). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2009 rok (uchwała nr 567/2009). 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika 

Wydziału Architektury i Budownictwa w/s ujęcia w sporządzonym 
przez Wójta Gminy Widuchowa projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Czarnówka, 
gm. Widuchowa, zapisów dot. obsługi komunikacyjnej terenu 
objętego projektem planu (druk nr 7/124).  

 
Na posiedzenie przyszedł Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 

 
Po przeanalizowaniu wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Drogami i Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w/s 
ujęcia w sporządzonym przez Wójta Gminy Widuchowa projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
w rejonie Czarnówko, gm. Widuchowa, zapisów dot. obsługi 
komunikacyjnej terenu objętego projektem planu, Zarząd wypracował 
stanowisko i jednogłośnie postanowił wystąpić do Wójta Gminy 
Widuchowa z wnioskiem o uwzględnienie w przedmiotowym planie 
konieczności dostosowania drogi powiatowej Nr 1381Z Widuchowa-
Lubanowo do realizacji planowanego przedsięwzięcia, a rozpoczęcie 
działalności Zakładu uzależnił od wzmocnienia nawierzchni drogi  
do potrzeb wywoływanego inwestycją ruchu ciężkiego. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 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.: „Budowa chodnika 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z  
w miejscowości Piasek gm. Cedynia – I etap na odcinku o pow. 
1700 m2” (druk nr 8/124). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: 
„Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 
1386Z w miejscowości Piasek gm. Cedynia – I etap na odcinku o pow. 
1700 m2”.  
 
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. „Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z  
w miejscowości Piasek gm. Cedynia – I ETAP na odcinku 0+434÷1+345 km o pow. 1700 m2”?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika zlokalizowanego  
w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek  
gm. Cedynia – I ETAP na odcinku 0+434÷1+345 km o pow. 1700 m2”. 
 
Dokumentacja przetargowa znajduje się w teczce Wydziału Zarządzanie 
Drogami pod numerem ZD.MI.3432-4/2009. 
 
9. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami dot. podpisania umów 

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2008/2009 
(druk nr 8a/124).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów na uzupełniające 
usługi na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2008/2009  
z następującymi wykonawcami: 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Baniach na zwiększenie  
do kwoty 19 200,00 zł, 
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- Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” Trzcińsko-Zdrój  
na zwiększenie do kwoty 14 500,00 zł, 

- Tadeusz Łyczakowski Usługi Warsztatowe Moryń na zwiększenie  
do kwoty 17 500,00 zł, 

- Bernard Baranowski Usługi Transportowo Budowlane Stare 
Czarnowo na zwiększenie do kwoty 5 000,00 zł. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika do ewentualnego 
rozwiązania umowy za miesiąc marzec za zgodą stron, zawartej  
z Panem Bernardem Baranowskim Usługi Transportowo Budowlane 
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Stare 
Czarnowo w sezonie 2008/2009. 
 
10. Analiza Porozumienia w sprawie projektu pt. „Przebudowa ulic 

Mieszka I, W. Łokietka, Podgórna, W. Witosa w Gryfinie wraz  
z budową kanalizacji deszczowej” dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2007-2013 (druk nr 8b/124).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę dla Starosty i Wicestarosty Powiatu na 
podpisanie Porozumienia w sprawie projektu pt. „Przebudowa ulic 
Mieszka I, W. Łokietka, Podgórna, W. Witosa w Gryfinie wraz  
z budową kanalizacji deszczowej” dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
na lata 2007-2013 wraz z zaproponowanymi poprawkami. 
 
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na zgłoszenie zapotrzebowania na 
środki finansowe do Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego na realizację programów naprawczych Placówki 
Wielofunkcyjnej w Chojnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (druk nr 9/124). 

  
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na 
zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe do 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację 
programów naprawczych Placówki Wielofunkcyjnej w Chojnie  
i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyraził 
zgodę na zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe  
z przeznaczeniem na standaryzację placówki socjalizacyjnej  
w Trzcińsku-Zdroju i DPS w Nowym Czarnowie i ewentualne 
zabezpieczenie kwot wynikających z obowiązku zabezpieczenia 50% 



 6

udziału własnego powiatu w planowanych inwestycjach oraz 
upoważnił Dyrektora PCPR w Gryfinie do złożenia wniosków.  
 

1. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ____________________     
 

 
 
 
 
 
 

 

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 …………………………….. 


