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Protokół nr 136/III/2009 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 
 

 W dniu 29 maja 2009 r. w godz. od 0800 do 1525 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. Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał.  
nr 2). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki w/s przedstawienia zbiorczej informacji o uzupełnionych 
ofertach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z zakresu 
upowszechniania turystyki (druk nr 1/136). 

 
Zarząd po zapoznaniu się ze zbiorczą informacją  

o uzupełnionych ofertach realizacji zadań publicznych z zakresu 
kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz  
z zakresu upowszechniania turystyki zgodnie z wnioskiem Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jedn ogłośnie 
postanowił przyznać:  
• W Konkursie Nr EK/2009/07 Wsparcie organizacji na terenie 

Powiatu Gryfińskiego otwartych zawodów sportowych i imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy na szczeblu 
lokalnym i ponadlokalnym dotację otrzymują: 

- 500,00 zł dla M.K.S Hermes na 66 i 67 Masowe Biegi 
Przełajowe; 

- 600,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biały Pion”  
na Otwarte MłodzieŜowe Grand Prix Gryfina 2009; 

- 500,00 zł dla Klubu Bokserskiego Garda na Galę Boksu – dzieci 
i młodzieŜy w walce z nałogami poprzez sport; 

- 600,00 zł dla Regionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich GOGOLANDER na IV Jesienne Marsze na Orientację 
KON-TIKIno 2009; 
• W Konkursie Nr EK/2009/08 Organizacja czasu wolnego dzieci  

i młodzieŜy poprzez organizację rajdów turystycznych, wycieczek, 
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obozów sportowych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych dotację 
otrzymuj ą: 

- 1 000,00 zł dla M.K.S Hermes na Gryfińskie Rajdy Rowerowe; 
- 250,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik”  

na Organizację 3 dniowego Rajdu Rowerowego na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego; 
• W Konkursie Nr EK/2009/09 Popularyzacja sportów wodnych 

wśród osób niepełnosprawnych dotację otrzymują: 
- 1 000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gryfinie na Popularyzację 
Sportu Wodnego wśród osób niepełnosprawnych poprzez 
zorganizowanie zawodów pływackich; 
• W Konkursie Nr EK/2009/10 Organizacja na terenie Powiatu 

Gryfi ńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim  
i międzynarodowym dotację otrzymują: 

- 1 500,00 zł dla M.K.S Hermes na XVII Międzynarodowy 
Festiwal Mini Piłki No Ŝnej; 

- 500,00 zł dla Klubu Motorowego Chojna na VII Rundę 
Mi ędzynarodowych Eliminacji o Puchar Polski w Motocrosie; 
• W Konkursie Nr EK/2009/11 Organizacja imprez sportowych  

i rekreacyjnych w ramach wypoczynku letniego ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy ze środowisk o niskim statusie 
materialnym i zagroŜonych patologią dotację otrzymują: 

- 1 000,00 zł dla Stowarzyszenia Edukacji i Wychowania „Nasze 
Lotnisko” na Dziecięcy Obóz Wypoczynkowy w Świnoujściu – 
Przytór; 

- 1 250,00 zł dla Klubu Bokserskiego Garda na Organizację 
wypoczynku dzieci i młodzieŜy z grupy zagroŜonej patologią "Bez 
uŜywek uŜywasz wypoczynku"; 
• W Konkursie Nr EK/2009/04 Organizacja imprez kulturalnych, 

warsztatów, konkursów, festiwali dla dzieci i młodzieŜy osadzonych  
w tradycji ludowej i regionalnej dotację otrzymują: 

- 500,00 zł dla Stowarzyszenia Edukacji i Wychowania "Nasze 
Lotnisko" w Chojnie na Festyn Osiedlowy z racji Dnia Dziecka 
połączonym z warsztatami muzycznymi i koncertem zaproszonych 
gości; 

- 1 500,00 zł dla Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Oddolnych 
"Samosiejka" na Święto Kapusty - Warsztaty Kulinarne. 
• W Konkursie Nr EK/2009/06 Wspieranie twórczości ludowej  

i twórczości dzieci i młodzieŜy poprzez organizację wystaw, 
prezentacji i wernisaŜy dotację otrzymują: 

- 1 000,00 zł dla Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Oddolnych 
"Samosiejka" na „Dziedzictwo kulturowe naszym bogactwem”; 
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• W Konkursie Nr EK/2009/02 Organizacja turniejów, konkursów, 
warsztatów ekologicznych, turystycznych i krajoznawczych 
dotyczących Powiatu Gryfińskiego: 

- 500,00 zł dla Regionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich GOGOLANDER na I Trzciński Turniej Krajoznawczo 
- Turystyczny "BOCIANIE GNIAZDO". 

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie o dofinansowanie 
uroczystości 30-lecia istnienia Sekcji (druk nr 2/136). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pozytywnie r ozpatrzył wniosek 
i postanowił udzielić dofinansowanie w wysokości 500,00 zł ze środków 
Wydziału na pokrycie kosztów transportu wycieczki związanej  
z uroczystością 30-lecia istnienia Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie. 
 

O godz. 8.50 Przewodniczący Zarządu ogłosił 5 minut przerwy. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/2010 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 
3/136).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/2010 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/2010 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (uchwała  
nr 612/2009). Jednocześnie Zarząd zobowiązał dyrektorów szkół, po 
dokonaniu naboru do klas pierwszych, do przedstawienia ostatecznej 
wersji arkuszy, dokonania odpowiednich łączeń oddziałów w celu 
zoptymalizowania ilości godzin dydaktycznych oraz administracji.  
 
4. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiany uchwały 

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r.  
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w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 4/136). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiany 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?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w/s zamiany 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. 

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia 

naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie naleŜności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(druk nr 5/136). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie naleŜności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia 
naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie naleŜności 
powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
(uchwała nr 613/2009). 
 
6. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

w/s przekazania leków stanowiących własność będącego  
w likwidacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie Sp. z o.o. (druk nr 6/136). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Likwidatora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie, wyraził zgodę na odsprzedanie leków za 20% 
ich wartości, które stanowią własność będącego w likwidacji Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie Sp. z o.o. 
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 
przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wielofunkcyjnej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (druk nr 7/136). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia 
kontroli dora źnej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie (uchwała nr 614/2009). 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s 

zatwierdzenia wyboru wykonawcy przebudowy drogi powiatowej 
Nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo w miejscowości Babinek (zatoka 
autobusowa) (druk nr 8/136). 

 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wybór wykonawcy i podpisanie 

umowy z FBR „BRUKPOL-2” z śabnicy na przebudowę zatoki 
autobusowej na drodze powiatowej Nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo 
w miejscowości Babinek za łączną kwotę 28 046,01 zł brutto. 

 
Dokumentacja Sprawy znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami pod 
numerem ZD.M.I.3432-14/2009. 
 
9. 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. „Wykonanie projektu 
budowlano – wykonawczego ulic powiatowych Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej i śółkiewskiego w m. Chojna” (druk nr 9/136). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: 
„Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego ulic powiatowych 
Jagiellońskiej, Słowiańskiej i śółkiewskiego w m. Chojna” na 
szacunkową wartość zamówienia netto około 150 000,00 zł. 
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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 ulic powiatowych 
Jagiellońskiej, Słowiańskiej i śółkiewskiego w m. Chojna”?  
 
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. „Wykonanie projektu budowlano – 
wykonawczego ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej  
i śółkiewskiego w m. Chojna” (uchwała nr 615/2009). 
 
Dokumentacja przetargowa znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem ZD.MI.3432-16/2009. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania audytu energetycznego 
budynku szkoły przy ul. śółkiewskiego 5 ZSP Nr 1 w Chojnie (druk 
nr 10/136). 

 
Po dokonaniu analizy i kalkulacji finansowej moŜliwości 

uzyskania premii termomodernizacyjnej Zarząd uznał wniosek w/s 
zlecenia wykonania audytu energetycznego budynku szkoły przy  
ul. śółkiewskiego 5 ZSP Nr 1 w Chojnie, za bezprzedmiotowy  
i wniosek zostaje zdjęty z porządku obrad. 
 
11. Wnioski p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s umorzeń zaległości za pobyt dzieci  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druki nr 11-12/136). 

 
Na wniosek znak: WPOW/255/2009 i WPOW/258/2009  

p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie zaległości 
za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 
27 681,75 zł i 8 556,02 zł, zgodnie z pozytywną opinią Komisji 
BudŜetowej. 

 
12. Pismo Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie w/s pokrycia 

kosztów przeinstalowania wideorejestratora z policyjnego 
radiowozu na pojazd nieoznakowany (druk nr 13/136).  

 
Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie  

w/s pokrycia kosztów przeinstalowania wideorejestratora z policyjnego 
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radiowozu na pojazd nieoznakowany, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 3050,00 zł brutto z rezerwy 
ogólnej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Powiatu  
w Gryfinie. 
 
13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia  

do budŜetu Powiatu Gryfińskiego środków finansowych  
w wysokości 122 700,00 zł (druk nr 14/136). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie kwoty 

122 700,00 zł do budŜetu Powiatu Gryfińskiego i przygotowanie 
stosownych zmian do uchwały Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
14. 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 15/136). 

 
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?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok (uchwała nr 616/2009). 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu przedtsawił autopoprawki 
Zarządu, które zostaną zgłoszone na XXX sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie: 

 

• w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu 
Gryfi ńskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa (druk nr 8/XXX): 
 - w § 1 ust. 2 niniejszego projektu uchwały, słowa „… dla potrzeb 
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z upośledzeniem 
umysłowym” otrzymuj ą brzmienie „… dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych”. 
- w/w projekcie uchwały paragraf o zapisie - „Uchwała wchodzi 
w Ŝycie z dniem podjęcia” otrzymuje nr 4. 

 

• do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyraŜenia opinii Rady Powiatu odnośnie zmiany przebiegu 
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granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin,  
a Gminą Stare Czarnowo (druk nr 9/XXX): 
- w § 1 niniejszego projektu uchwały dodaje się ust. 5 i 6  
o następującej treści: 
- ust. 5 „Stosownych rekompensat dla jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu przejęcia części ich mienia bądź utraty 
dochodów potwierdzonych stosownymi porozumieniami  
i uchwałami”. 
- ust. 6 „Uzyskania pozytywnej opinii Rady Gminy Stare 
Czarnowo”. 

 
O godz. 11.30 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach  

do godz. 15.15. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok (druk  
nr 16/136). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok (uchwała nr 617/2009). 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 17/136).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (uchwała nr 618/2009). 
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17. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Radnego Henryka Kaczmara  
Nr BRZ.0053-7/09 z dnia 27 maja 2009 r. Zarząd postanowił skierować 
wniosek do Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w celu udzielenia 
odpowiedzi. 
 
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 …………………………….. 


