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Protokół nr 142/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 08 lipca 2009 r. w godz. od 800 do 930 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 141/III/2009 z dnia 02 lipca 2009 r.  został  przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli Członkowie  Zarządu  
– Maciej Racinowski, Marek Hipsz. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 1/142). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie z rezerwy ogólnej 
planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 8 897,00 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych w związku  
z wystąpieniem przez Powiat Gryfiński z pozwem o zapłatę przeciwko 
Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. z Goleniowa. 
 
2. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie 

dochodów i wydatków jednostki na 2009 r. (druk nr 2/142). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę w harmonogramie 
dochodów i wydatków jednostki na 2009 r. w związku z realizacją 
projektu konkursowego POKL „Kobieta potrafi – szansa na 
samorealizację”. Zmiany polegają na zwiększeniu transzy 
przekazywanej w lipcu o kwotę w wysokości 584 518,00 zł  
kosztem niewykorzystanych transz przekazanych w maju i czerwcu 
2009 r.  
  
3. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów  

i wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 3/142). 
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 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie rozpatrzył go 
pozytywnie w części, jednogłośnie wyrażając zgodę na zwiększenie 
planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę w wysokości  
30 185,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny, wpłaty za wydanie 
duplikatów dokumentów oraz z planowanym wzrostem wpływów  
z tytułu wyżywienia. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora 
placówki do przeanalizowania kwoty wydatków i dostosowania ich do 
kwoty dochodów. 
 
4. 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 4/142). 

 
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 630/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian  

w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok (druk  
nr 5/142). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian 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 631/2009 w sprawie 
zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
  
6. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - 

Wychowawczej w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zmianę umowy 
dzierżawy części działki nr 169, położonej w obrębie ewidencyjnym 
4 miasta Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 6/142). 
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 Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie po zapoznaniu się z opinią 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na okres do  
3 lat, na warunkach nie gorszych niż wynikające z poprzedniej umowy 
dzierżawy części działki nr 169, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 
miasta Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku pracownika 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s przyznania 
mieszkania służbowego (druk nr 7/142). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący możliwości przyznania 
mieszkania służbowego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku 
psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie 
Zarząd jednogłośnie zaproponował:  
- możliwość wydzierżawienia na okres do 3 lat lokalu użytkowego 
znajdującego się w Chojnie przy ul. Dworcowej 1; 
-  możliwość wynajęcia lokalu mieszkalnego znajdującego się  
w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Powiatem Uckermark w/s realizacji 
działań w zakresie drogownictwa (druk nr 8/142). 

 
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  
partnerskiego z Powiatem Uckermark w związku z tym, że powiaty 
wspólnie zamierzają aplikować w programie INTERREG IVA  
o środki pomocowe na realizację własnych przedsięwzięć drogowych. 
Powiat Gryfiński zamierza wnioskować o przebudowę dróg 
powiatowych Nr 1350Z i 1352Z na odcinku Szczecin-Binowo.   
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania zlecenia na wykonanie wycinki krzaków na drogach 
powiatowych (druk nr 9/142). 

 



 4

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami do jego uzupełnienia poprzez 
uaktualnienie cen ofertowych w celu wyłonienia wykonawcy na 
realizację zadania polegającego na wycince krzaków na drodze 
powiatowej Nr 1402Z na odcinku Gogolice - Chełm Górny. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
10. Sprawy różne, 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 …………………………….. 


