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Protokół nr 135/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 19 maja w godz. od 800 do 1040 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 zmieniony: 
 - dodano druk nr 6a/133 tj. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w/s zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok 

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

3. Protokół Nr 134/III/2009 z dnia 14 maja został  przyjęty jednogłośnie (5 – za,  
0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. rozpatrzenia protestu PUK w Gryfinie wniesionego  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa 18 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych o pow. 600 m2 w m. Gryfino przy  
ul. 9 Maja” (druk nr 1/135).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor – Maria Ilińczyk.   

  Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami Zarząd jednogłośnie postanowił oddalić  
w całości protest Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Gryfinie wniesiony w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa 18 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych o pow. 600 m2 w m. Gryfino 
przy ul. 9 Maja”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor – Maria Ilińczyk. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Zespołu w celu przeprowadzenia spisu mienia ruchomego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w likwidacji (druk nr 2/135).  
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor - Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu w celu przeprowadzenia spisu mienia ruchomego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 610/2009 w sprawie 
powołania Zespołu w celu przeprowadzenia spisu mienia ruchomego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w likwidacji. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 
2007 r. w sprawie  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 3/135). 

 
 

  Zarząd jednogłośnie postanowił przełoŜyć na kolejne posiedzenie 
rozparzenie wniosku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie  likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor  – Koordynator 

Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 

 
4. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 4/135). 

 
 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie transz 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez ich zwiększenie w maju o kwotę  
6 600,00 zł, kosztem zmniejszenia o tę samą kwotę transzy 
zaplanowanej na grudzień. 
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5. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany  
w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 5/135). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w maju o kwotę  
113 000,00 zł kosztem zmniejszenia transz przekazywanych w czerwcu 
o kwotę 25 000,00 zł, w lipcu o kwotę 25 000,00 zł, w sierpniu o kwotę 
25 000,00 zł, we wrześniu o kwotę 25 000,00 zł oraz w listopadzie  
o kwotę 13 000,00 zł. Jednocześnie Zarząd upowaŜnił Wydział 
Finansowo-Księgowy do wystąpienia z pismem do Dyrektora szkoły  
o złoŜenie wyjaśnień, dlaczego środki finansowe na ZFŚS nie były 
odprowadzane zgodnie z wytycznymi Zarządu z dnia 26.01.2009 r. 
oraz z dnia 26.02.2009 r. 
 
6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia  planu 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 6/135). 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz po analizie budŜetu 
przedstawionej przez Skarbnika Powiatu Zarząd jednogłośnie nie 
wyraził zgody na zwiększenia  o kwotę 222 857,00 zł planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r., poniewaŜ nie wskazuje on na 
potrzebę dokonania wnioskowanych zmian. 
 
7. 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 6a/135). 

 
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 nr 611/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
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O godz. 850 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę 
 w obradach, która trwała do godz. 1000. W tym czasie Zarząd udał się  
z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s dofinansowania do 

projektu w ramach RPO pt. „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez wyposaŜenie pracowni szkolnych” (druk  
nr 7/135). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowania  
w kwocie 500 000,00 zł realizacji projektu w ramach RPO  
pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposaŜenie 
pracowni szkolnych”. W związku z powyŜszym Zarząd zobowiązał 
Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do dokonania 
przedmiotowej zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.   
 
9. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia 
środków finansowych jednostki z przeznaczeniem na remonty 
(druk nr 8/135). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
 Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie w związku z wnioskiem Dyrektora Domu  
w sprawie zwiększenia środków finansowych na 2009 r.  
z przeznaczeniem na remonty, Zarząd jednogłośnie ponownie 
wstrzymał się z podjęciem decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu 
przygotowania przez Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dodatkowych informacji zawierających szczegółowe 
obmiary sufitów i posadzek w pomieszczeniach, w których mają zostać 
przeprowadzone remonty.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk  
nr 9/135). 

 



 5

  Zarząd po zapoznaniu się z  projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 
2014 wprowadził następującą poprawkę: 

• w pkt 3.7 dla zadania dot. podniesienia jakości kształcenia 
zawodowego poprzez wyposaŜenie i przygotowanie pracowni do 
praktycznej nauki zawodu w ZSP Nr 2 w Gryfinie ustalono koszt 
szacunkowy w wysokości 1 000 000,00 zł. 

   
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI 
na lata 2009 – 2014?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 
2014. 
 
11. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

 
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 …………………………….. 


