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Protokół nr 130/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 09 kwietnia w godz. od 800 do 1330 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 został uzupełniony o następujące punkty: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia zgody na 

zlecenie wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic 
powiatowych w Gryfinie przy uŜyciu masy „na gorąco” (druk nr 10a/130). 

 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na 
współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji 
inwestycji drogowych (druk nr 10b/130). 

    Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 129/III/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 r., został przyjęty jednogłośnie  
(5 - za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw).  

 
1. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie realizacji 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 1/130). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Janina Niwa -  
Zastępca Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego.   

 
 Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo -Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na  przesunięcie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r.  
w obrębie zatwierdzonego harmonogramu poprzez zwiększenie transz  
w kwietniu o kwotę 24 000,00 zł oraz w maju o kwotę 24 000,00 zł 
kosztem zmniejszenia o kwotę 6 000,00 transzy przekazywanej  
w czerwcu oraz o kwotę 7 000,00 zł kaŜdej z transz przekazywanych  
w miesiącach od lipca do grudnia  2009 r.  
 
2. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w planie 

finansowym jednostki na 2009 r. (druk nr 2/130). 
 
  Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie w ramach 
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posiadanego budŜetu środków w łącznej wysokości 25 000,00 zł 
pomiędzy wydatkami na świadczenia społeczne a składkami na 
ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Kobieta 
potrafi-szansa na samorealizację”.  
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 3/130). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok. 
 
4. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie 

wydania opinii do sprawozdania z wykonania budŜetu za 2008 r. 
(druk nr 4/130). 

 
 Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącą 
sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budŜetu za 
2008 r. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok (druk  
nr 5/130). 

 
 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z tytułu wykonania budŜetu za 2008 r. Zarząd jednogłośnie 
postanowił przedłoŜyć w/w projekt uchwały Radzie Powiatu 
Gryfi ńskiego. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2009 rok (druk nr 6/130). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. 
w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
7. Wniosek uzupełniony przez Skarbnika Powiatu zawierający 

informacj ę n/t prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych oraz nieprawidłowości w sporządzaniu 
sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 7/130). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  
zawierającym informację n/t prawdopodobieństwa naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych oraz nieprawidłowości  
w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Gryfi ńskiego Zarząd jednogłośnie zobowiązał Głównego Specjalistę  
ds. Kontroli Edytę Szturo do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
gospodarki finansowej i stwierdzonych nieprawidłowości w: 
- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli 
Edytę Szturo oraz Skarbnika Powiatu do przygotowania pism 
dyscyplinujących kierowników: 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 Biorąc pod uwagę rangę zaistniałych nieprawidłowości Zarząd 
jednogłośnie postanowił ustnie upomnieć: 
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
-Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, 
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, 
- Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Janina Niwa -  Zastępca 
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego.   
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w/s wykonania 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi w m. Radostów 
(druk nr 8/130). 

 
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 porozumienia  z Gminą 
Cedynia w sprawie uzgodnienia sposobu wykonania realizacji zadania 
pn.: „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej  
Nr 1430Z Czachów-Radostów-Michałów w miejscowości Radostów, 
Gmina Cedynia”. Powiat przekaŜe na powyŜsze zadanie środki 
finansowe w wysokości 12 187,50 zł brutto, stanowiące 50 % wartości 
inwestycji. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s wykonania 
przełoŜenia chodnika w m. Przyjezierze (druk nr 9/130). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  z Gminą 
Moryń w sprawie wykonania przełoŜenia chodnika w miejscowości  
Przyjezierze. Powiat przekaŜe na powyŜsze zadanie środki finansowe  
w wysokości 18 500,00 brutto, stanowiące 50 % wartości realizacji 
inwestycji. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk 
nr 10/130). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  z Gminą 
Moryń w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na 
terenie miasta Moryń w okresie od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. 
Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe w wysokości 38 000,00 zł. 
brutto.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyraŜenia zgody na zlecenie wykonania remontu cząstkowego 
nawierzchni bitumicznych ulic powiatowych w Gryfinie przy uŜyciu 
masy „na gorąco” (druk nr 10a/130). 
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  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Trans Complex - Usługi 
Sprzętem Budowlanym i Transport Drogowy z Pyrzyc uzupełnienia 
ubytków w jezdni bitumicznej masą „na gorąco” w ilości 40 ton, wraz  
z zagęszczeniem na ulicach powiatowych w Gryfinie za kwotę  
w wysokości 40 992,00 zł brutto.  
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego  
z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji inwestycji drogowych 
(druk nr 10b/130). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark  
w zakresie realizacji inwestycji drogowych w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
   
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na współpracę Powiatu 
Gryfi ńskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji inwestycji 
drogowych. 
 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami do przedłoŜenia propozycji organizacji ruchu 
drogowego przy ul. I Maja w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania  

za 2008 r. TPD w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na 
prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieŜy (druk  
nr 11/130). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor PCPR  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

 Zarząd zapoznał się i jednogłośnie przyjął sprawozdanie za  
2008 r. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania 
zadania dot. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci i młodzieŜy, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym.  
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14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania porozumienia 
na udzielenie dotacji z budŜetu Gminy Moryń dla Powiatu 
Gryfi ńskiego z przeznaczenie na działalność WTZ w Goszkowie 
(druk nr 12/130). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Moryń na udzielenie dotacji z budŜetu Gminy 
Moryń dla Powiatu Gryfińskiego w wysokości 5 000,00 zł  
z przeznaczenie na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie. 
 

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

 
15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 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. „Wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie 
terenu przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie” (druk nr 13/130). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na 
zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie”. 
 
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. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie 
terenu przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-06/09. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie (druk nr 14/130). 

 

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

– Magdalena Pieczyńska    

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
   
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie. 
 
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia terenu działania poradni psychologiczno-
pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 
15/130). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
   
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia terenu działania poradni 
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psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych umoŜliwiaj ących uzyskanie świadectwa 
maturalnego w roku 2008/2009 dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Gryfiński (druk nr 16/130). 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŜliwiaj ących uzyskanie 
świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
   
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania  
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŜliwiaj ących uzyskanie 
świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień  oraz Podinspektor Wydziału 

– Magdalena Pieczyńska    

19. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
dot. moŜliwości przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Programu „Wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” po 
jego wdroŜeniu.  
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ____________________     

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 …………………………….. 
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