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Protokół nr 132/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 30 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 następujący punkt: 

- Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 8a/132)  

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

3. Przyjęcie protokołu Nr 131/III/2009 z dnia 24 kwietnia zostało przełoŜone na 
kolejne posiedzenie. 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

organizacji pracy szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 
2009/2010 (druk nr 1/132). 

 

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

  Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie określenia 
zasad organizacji pracy szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2009/2010 
Zarząd wprowadził do zał. nr 1 niniejszej uchwały następujące 
poprawki: 

• w pnkt. 13 limity etatów - dla pedagogów/psychologów szkolnych 
przy liczbie do 900 uczniów w szkołach dla młodzieŜy wymiar 
tychŜe etatów powinien wynosić 2,0 etaty pedagoga i 1,0 etat 
psychologa, natomiast przy liczbie od 901 i więcej uczniów  
wymiar tychŜe etatów powinien wynosić 3,0 etaty pedagoga,  
1,0 etat psychologa lub zamiennie po 2 etaty pedagoga  
i psychologa. 

• dla Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Nr 2 
w Gryfinie ustala się liczbę etatów na poziomie roku 2008/2009, 
w tym personel sprzątający: jeden etat na 1000 m2 powierzchni 
do sprzątania (naleŜy wyłączyć pomieszczenia nieuŜytkowane na 
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potrzeby szkoły). Do 30 października 2009 r. dyrektorzy powinni 
zaproponować optymalizację zatrudnienia oraz zmiany 
organizacyjne w odpowiednich komórkach organizacyjnych, 
polegające na zmniejszeniu etatów. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z w/w poprawkami uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół i placówek kształcenia 
specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2009/2010?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia zasad 
organizacji pracy szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2009/2010. 
 
2. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turyst yki   

dot. wniosku Klubu Płetwonurków, Rekreacji, Sportu, Turystyki  
i Ochrony Środowiska Naturalnego "ASTACUS" z Morynia  
o udzielenie dotacji na częściowe sfinansowanie Wielkich Ćwiczeń 
Grup Wodno – Nurkowych OSP z terenu Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 1a/132). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu 
Płetwonurków, Rekreacji, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska 
Naturalnego "ASTACUS" z Morynia jednogłośnie wyraził zgodę  
na udzielenie dotacji na częściowe sfinansowanie w kwocie 1 000,00 zł 
Wielkich Ćwiczeń Grup Wodno – Nurkowych OSP z terenu Powiatu 
Gryfi ńskiego, które odbędą się 16 maja 2009 r. na jeziorze Morzycko. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 
zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gryfinie w 2009 r. (dot. zadania pn: „DOŚWIADCZENIA 
CHEMICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 2/132). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. (dot. zadania  
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pn.: „DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania 
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r.  
(dot. zadania pn.: „DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE W OCHRONIE 
ŚRODOWISKA” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 

zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gryfinie w 2009 r. (dot. zadania pn.: „DZIECI  
I EKOLOGIA”  w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie (druk nr 3/132). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie realizacji zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r. (dot. zadania pn.: „DZIECI  
I EKOLOGIA” w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania 
z zakresu „Edukacji ekologicznej” ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r.  
(dot. zadania pn.: „DZIECI I EKOLOGIA”  w Wielofunkcyjnej 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s podpisania umowy dotacji na realizację zadania  
z zakresu edukacji ekologicznej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie (druk  
nr 4/132). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie 
dotacji w wysokości 2 000,00 zł ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na  
2009 r. dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
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Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację zadania pn.: „Warsztaty 
ekologiczne-konkurs plastyczny – Przyjaźni środowisku-sprzątanie 
świata-wystawa pokonkursowa” i podpisał umowę w tym zakresie. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

6. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów  
i wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 6/132). 

 
  Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu dochodów i wydatków budŜetowych jednostki na 
2009 r. w związku z otrzymaniem darowizny w kwocie 720,00 zł, która 
zostanie zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczona na remont podłogi  
w gabinecie lekcyjnym. 
 
7. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s umorzenia naleŜności  

z tytułu opłat za wyŜywienie jednego z wychowanków Ośrodka 
(druk nr 7/132). 

 
  Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
umorzenie naleŜności w kwocie 165,25 zł z tytułu opłat za wyŜywienie 
jednego z wychowanków Ośrodka. 
 
8. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przyjęcia bilansu z wykonania 

budŜetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień  
31.12.2008 r. (druk nr 8/132). 

 
  Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd jednogłośnie przyjął  
i podpisał bilans z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego 
sporządzony na dzień 31.12.2008 r. 
 
9. 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. „Termomodernizacja budynku szkoły ZSP Nr 1  
w Chojnie” (druk nr 5/132). 
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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.: „Termomodernizacja budynku szkoły ZSP 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. „Termomodernizacja budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie” w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 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. „Termomodernizacja budynku szkoły 
ZSP Nr 1 w Chojnie”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-07/09. 
 

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

 
10. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 8a/132). 

 
  Na wniosek Skarbnika Powiatu Zarząd zmienił swoją decyzję 
podjętą na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. a dot. wniosku 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, 
jednogłośnie wyraŜając zgodę na zwiększenie planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. o kwotę 16 900,00 zł w związku ze 
zmianą minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli  
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W/w środki 
finansowe będą pochodziły z rezerwy celowej budŜetu powiatu. 
 
11. 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 9/132). 
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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 – 4 osoby, 
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. 
 
12. Informacja Skarbnika Powiatu n/t realizacji budŜetu 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chojnie 
za I kwartał 2009 r. (druk nr 10/132). 

 
  Po zapoznaniu się z informacją Skarbnika Powiatu  
dot. realizacji budŜetu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Chojnie za I kwartał 2009 r. Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli Edytę Szturo do 
zaktualizowania planu kontroli i przeprowadzenia szczegółowej 
analizy realizacji budŜetu placówki w ramach kontroli doraźnej  
ze względu na prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 
 
13. Wniosek Inspektora – Koordynatora Zdrowia w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
dot. wyraŜenia zgody na zawarcie aneksu i porozumienia do umowy 
dzierŜawy na pomieszczenia znajdujące się w budynku przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie (druk nr 11/132). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Innspektor - 
Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

 Na wniosek Inspektora – Koordynatora Zdrowia w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie ze Spółką „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z Gryfina aneksu na przekazanie 
węzła cieplnego i porozumienia w sprawie refundacji kosztów do 
umowy dzierŜawy na pomieszczenia znajdujące się w budynku przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor  – Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
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14. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki na 
odcinku Bartkowo-Gajki. 
  
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 …………………………….. 


