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Protokół nr 140/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 24 czerwca w godz. od 800 do 1010 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 przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 139/III/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.  został  przyjęty jednogłośnie 

(5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 1/140). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie pomiędzy 
rozdziałami w obrębie planu finansowego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie środków w wysokości 3 400,00 zł z przeznaczeniem na 
tłumacza języka niemieckiego oraz z wystąpieniem tłumaczeń z języka 
angielskiego, jak również z przeniesieniem środków na zakup 
wiązanek kwiatowych związanych z uroczystościami dotyczącymi 
promocji powiatu. 
 
2. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w planie 

finansowego wydatków jednostki na 2009 r. (druk nr 2/140). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie pomiędzy 
paragrafami w obrębie planu finansowego jednostki środków  
w wysokości 89 669,35 zł w związku z realizacją projektu 
konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: ”Kobieta 
potrafi-szansa na samorealizację”. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 3/140). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 626/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
4. 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 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 4/140). 

 
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 budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 627/2009 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów   
i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz 
kosztorysów robót zamiennych związanych z realizacja inwestycji 
pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełnienia norm akustycznych 
w DPS Nowe Czarnowo” (druk nr 5/140). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 
konieczności oraz kosztorysy robót zamiennych związanych  
z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełnienia 
norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo”.  

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie z wolnej ręki zlecając firmie  Lider konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych GOBUD  
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z Gorzowa Wlkp. wykonanie robót dodatkowych związanych  
z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełnienia 
norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo” za kwotę w wysokości 
144 774,90 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-09/09. 
 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania projektów dotyczących 
inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów 
akustycznych w DPS Nowe Czarnowo (druk nr 6/140). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zlecenie i podpisanie umowy z firmą UNICONTROL z/s w Szczecinie 
na wykonanie projektów na: wymianę rozdzielnicy głównej pawilonu 
nr 3 oraz wydzielenie zasilania rozdzielnic wentylacji w zakresie 
rozbudowy złącza kablowego ZK, linie zasilające rozdzielnice 
wentylacji, dotyczących inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów w celu 
spełnienia wymogów akustycznych w DPS Nowe Czarnowo” za kwotę  
w wysokości 8 296,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.AM.3421/05/09. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego instalacji c.o. przy inwestycji  
pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły ZSP Nr 1 w Chojnie 
(druk nr 7/140). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z Panem K. Parys na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego instalacji c.o. inwestycji  
pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za kwotę  
w wysokości 2 440,00 zł brutto. W/w środki finansowe będą pochodziły 
z PFOŚ i GW na 2009 r.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.3421/04/09. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego (druk nr 8/140). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku 
realizacji tych zajęć  nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński (druk nr 9/140). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku 
realizacji tych zajęć  nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
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wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku 
realizacji tych zajęć  nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów  
i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 10/140). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 11/140). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 

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

 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 Zarząd zapoznał się pismem Przewodniczącej Zarządu 
Stowarzyszenia „Pod Dębami” z dnia 17 czerwca 2009 r. dot. punktu 
XVIII porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 
4 czerwca 2009 r. i procedowania nad projektem uchwały w sprawie 
udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji. 
 
 
 
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 …………………………….. 


