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Protokół nr 147/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 13 sierpnia w godz. od 800 do 1045 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 146/III/2009 z dnia 06 sierpnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(3 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania 
polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieŜy, 
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. (druk nr 1/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu  uczestniczyła Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
 – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Gryfinie 
jednogłośnie przyjął półroczne sprawozdanie z wykonania zadania 
publicznego polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŜy o zasięgu 
ponadgminnym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, w okresie  
od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wypłaty 
odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu 
Gryfi ńskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi 
publicznej – ulicy Flisaczej w Gryfinie (druk nr 2/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu  uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy 
prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej 
na poszerzenie drogi publicznej – ulicy Flisaczej w Gryfinie, w łącznej 
kwocie 3 289,00 zł, na podane przez strony rachunki bankowe  
w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumienia.  
 Jednocześnie zaakceptował projekt porozumienia zawartego  
na okoliczność ustalenia wysokości, terminu i sposobu wypłaty 
odszkodowania za przejętą nieruchomość. 

 
3. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia 
wniosku Sądu Rejonowego w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody  
na zaadaptowanie części korytarza w budynku przy ul. Dworcowej 1 
w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego,  
z przeznaczeniem na areszt (druk nr 3/147). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
jednogłośnie wyraził zgodę na zaadaptowanie przez Sąd Rejonowy  
w Gryfinie części korytarza w budynku przy ul. Dworcowej 1, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem  
na areszt oraz zaakceptował treść pisma kierowanego do Prezesa Sądu 
Rejonowego w Gryfinie w przedmiotowej sprawie. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008” i „Raportu  
z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfi ńskiego za lata 2007-2008" (druk nr 4/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu  uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska oraz Inspektor  
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sylwia Łogin. 

 
 Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji i wniesieniu uwag  
do „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007-2008” zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do uzupełnienia  
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w nim informacji, w punkcie III - Gospodarka odpadami oraz  
w punkcie VIII - Przeciwdziałanie powaŜnym awariom. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008” i „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007-2008". 

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008”  
i „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfi ńskiego za lata 2007-2008".  
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska oraz Inspektor  
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sylwia Łogin. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do porozumienia z Gminą Widuchowa  
oraz umowy z wykonawcą robót na przełoŜenie nawierzchni zjazdu  
i chodnika z kostki brukowej typu „Polbruk” na ul. Mostowej  
w m. Widuchowa (druk nr 5/147). 

 
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 Aneksu Nr 1 do Umowy 
zawartej z Gminą Widuchowa w dniu 18.06.2009 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 
drogami powiatowymi na terenie Gminy Widuchowa, w którym § 2 ust. 1 
umowy otrzymuje nowe brzmienie „Gmina zobowiązuje się przekazać 
na realizację zadania kwotę 25 245,80 zł brutto”, w związku z zaistniałą 
potrzebą wykonania robót uzupełniających.  
 Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy  
Nr 26/ZD/09 z wykonawcą Andrzejem Szyłow FBR „BRUKPOL-2”  
z śabnicy na przełoŜenie nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki 
brukowej typu „Polbruk” na ul. Mostowej w m. Widuch owa, za kwotę 
11 300,00 zł brutto. 
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w sprawie wykonania 
utwardzenia pobocza materiałem kamiennym na drodze powiatowej 
Nr 1398Z Przyjezierze-Jelenin w m. Przyjezierze (druk nr 6/147). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie z Gminą Moryń 
porozumienia w sprawie wykonania utwardzenia pobocza materiałem 
kamiennym na drodze powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze-Jelenin  
w m. Przyjezierze, w którym Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie 
na realizację zadania kwotę 7 000,00 zł brutto, w postaci dotacji 
celowej, stanowiącą 50% wartości szacunkowej robót. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyraŜenia 

zgody na zlecenie robót remontowych na gruntowej drodze 
powiatowej Nr 1433Z Lubiechów Górny – Cedynia (druk nr 7/147). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Przedsiębiorstwu 
WielobranŜowemu z Mieszkowic - Krzysztof Michałowski wykonania 
remontu nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 1433Z 
Lubiechów Górny – Cedynia na odcinku 200 metrów bieŜących, 
poprzez uzupełnienie drogi materiałem kamiennym oraz profilowanie 
poboczy, za kwotę 26 717,90 zł brutto. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych dot. zlecenia firmie Projektowanie i Nadzór Robót 
Elektrycznych Ryszard Sznigir pełnienia nadzoru inwestorskiego  
w branŜy elektrycznej dla inwestycji pn.: „Remont korytarza  
w budynku szkoły ZSP nr 2 w Gryfinie” (druk nr 8/147). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu  uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraził 
zgodę na zlecenie Firmie „Projektowanie i Nadzór Robót 
Elektrycznych Ryszard Sznigir” pełnienia nadzoru inwestorskiego  
w branŜy elektrycznej dla inwestycji pn.: „Remont korytarza  
w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie”, za kwotę 2 440,00 zł brutto. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
O godz. 955 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę 

 w obradach, która trwała do godz. 1000. 
 
9. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s dokonania zmian 

w planie finansowym wydatków budŜetowych DPS w Nowym 
Czarnowie na rok 2009 (druk nr 9/147). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora DPS w Nowym 
Czarnowie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. oraz wysłuchaniu opinii Skarbnika 
Powiatu, Zarząd jednogłośnie postanowił nie rozpatrywać wniosku  
i jednocześnie zobowiązał Skarbnika do jego ponownego przedłoŜenia 
w terminie koniecznym do wprowadzenia proponowanych zmian,  
tj. zwiększenia środków finansowych w dziale 852, rozdziale 85202, 
paragrafie 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników  
i zmniejszenia w paragrafie 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
o kwotę 6 970,00 zł. 
 
10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym ZSP Nr 1 w Chojnie na 2009 r. (druk nr 10/147). 
 

W związku z podwyŜkami płac dla nauczycieli wg Rozporządzenia 
MEN oraz po wysłuchaniu opinii Skarbnika Powiatu, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie z tytułu realizacji zadań własnych  
w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza w kwocie mniejszej od wnioskowanej tj. zwiększenie  
w chwili obecnej środków finansowych z rezerwy celowej Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o 168 016,00 zł, która to kwota obejmuje 
skutki podwyŜek wynagrodzeń nauczycieli za okres styczeń-sierpień 
2009 r.  
 Jednocześnie zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania uchwały w tym zakresie. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dokonania zmian w planie wydatków na rok 2009 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 11/147). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę  
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na dokonanie zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na rok 2009 polegających na zmniejszeniu środków 
finansowych w dziale 630-Turystka o kwotę 5 500,00 zł i w dziale 921 – 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2 500,00 zł  
przy jednoczesnym zwiększeniu środków o kwotę 8 000,00 zł w dziale  
750-Administracja publiczna.  
 
12. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków 
PINB w Gryfinie na rok 2009 (druk nr 12/147). 

 
Na wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na dokonanie zmian  
w harmonogramie wydatków jednostki na rok 2009 w następujący 
sposób: 

•••• sierpień – 26 058,00 zł, 
•••• wrzesień - grudzień  – 26 059,00 zł.  

 
13. 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 13/147). 

 
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 – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 644/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 643/2009 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 06.08.2009 r. w sprawie zmiany budŜetu powiatu 
na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok (druk nr 14/147). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 643/2009 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 06.08.2009 r. w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
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Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 645/2009 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 643/2009 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 06.08.2009 r. w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia kierunków polityki bud Ŝetowej do opracowania 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 15/147). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki bud Ŝetowej  
do opracowania budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok 
wprowadził do niego zmiany polegające na wykreśleniu z paragrafu 3 
z pkt. 2 litery a - minimalizacja długu publicznego w celu obniŜenia 
kosztów obsługi długu, a dodaniu do paragrafu 3 pkt. 3 – utrzymanie 
długu publicznego na poziomie adekwatnym do realizowanych zadań  
i sytuacji finansowej. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budŜetowej do opracowania 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki bud Ŝetowej  
do opracowania budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 16/147). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym  
przez wnioskodawcę? 

 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
17.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz ____________________     
 
 

 

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 …………………………….. 


