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Protokół nr 151/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 27 sierpnia 2009 r. w godz. od 800 do 1130 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 druki: 
 -Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
 w/s zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
 w Gryfinie na 2009 r.  (druk nr 6a/151). 
 - 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 6b/151). 

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

3. Protokoły: Nr 149/III/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r.,  Nr 150/III/2009  
z dnia 24 sierpnia 2009 r. zostały przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymało się, 
0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 1/151). 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w sierpniu o kwotę  
43 437,00 zł kosztem zmniejszenia o kwotę 34 824,00 zł transzy 
lipcowej oraz zmniejszenia o kwotę 8 613,00 zł transzy wrześniowej. 
 
2. 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 2/151). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 652/2009 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów   
i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale Nr 644/2009 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 13.08.2009 r. w sprawie zmiany budŜetu powiatu 
na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok (druk nr 3/151). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 644/2009 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 13.08.2009 r. w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 653/2009 w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 644/2009 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 13.08.2009 r. w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budŜetu 
powiatu na 2009 rok. 
 
4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w WPOW w Chojnie, z dnia 01 lipca 
2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora 
kontrolowanej jednostki (druk nr 3a/151). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z dnia 01 lipca 2009 r.  
z kontroli przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie obejmującej realizację planu finansowego 
jednostki w okresie od stycznia 2009 r. do końca kwietnia 2009 r. oraz 
skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do 
kierownika jednostki. 
 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Mieszkowice w/s 
powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Mieszkowice (druk nr 3b/151). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  
z Gminą Mieszkowice w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Mieszkowice. Porozumienie zostało 
zawarte na okres od dnia 16 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia  
2010 r. Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe w wysokości 
56 364,00 zł brutto. 
 
6. Wysłuchanie Burmistrza Gminy Chojna. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: 
 
1. Pan Adam Fedorowicz – Burmistrz Gminy Chojna. 
2. Pan Jan Berbeś –  Inspektor w Wydziale Planowania 

Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska.  
3. Pan Jarosław Kiepura – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. 
4. Pan Dariusz Skrycki – Inspektor w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. 
 

 Burmistrz Gminy Chojna Pan Adam Fedorowicz zadeklarował 
podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Chojna do wspólnej realizacji 
zadań z Powiatem Gryfińskim. Zadanie polega na przebudowie dróg 
powiatowych w miejscowości Chojna ul. Jagiellońskiej, Słowiańskiej  
i śółkiewskiego. Deklaracje dotyczą partycypacji 50% udziału własnego 
JST, w tym wypadku 1 500 000,00 zł. W tym celu Burmistrz Gminy 
Chojna  zadeklarował, Ŝe do 20 września 2009 r. przedstawi na sesji 
stosowne projekty uchwał wymagane procedurą „schetynówek”. Z uwagi 
na to, Ŝe Gmina w w/w ciągach komunikacyjnych planuje wykonanie 
kanalizacji sanitarnej, likwidację napowietrznych przyłączy 
energetycznych i ułoŜenie ich w ziemi oraz połoŜenie sieci wodociągowej, 
na które nadal nie posiada dokumentacji technicznej i w/w przedsięwzięcia 
znajdują się w sferze planów, Starosta zadeklarował, Ŝe w momencie, kiedy 
Gmina Chojna będzie gotowa do ułoŜenia kanalizacji sanitarnej  
w w/w drogach, Powiat wesprze w 50% wartości realizację tego zadania. 
Ponadto uzgodniono moŜliwy do wykonania jeszcze w tym roku zakres 
prac przy udziale po 50% Gmina i Powiat, przy czym jak zadeklarował 
Burmistrz Gminy Chojna za realizację większości zadań będą 
odpowiedzialne jego słuŜby. Dotyczy to ciągów pieszych  
w miejscowościach Krzymów i Narost z tym, Ŝe wyjaśniono,  
iŜ pomimo wcześniejszych ustaleń Gmina Chojna nadal nie przysłała 
kosztorysu na Narost a na Krzymów przysłała 3 dni temu tj. 25 sierpnia 
2009 r. W związku z tym  Wydział Zarządzania Drogami nie mógł 
przygotować stosownych specyfikacji i porozumień. Ponadto Burmistrz 
Gminy Chojna oświadczył, Ŝe podpisał porozumienia na wspólne 
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wykonanie remontów w ulicy Skłodowskiej-Curie, gdzie jednak Gmina 
Chojna musi najpierw ułoŜyć sieć wodociągową oraz na Krajnik Dolny  
i Lisie Pole. Jednocześnie Pan Jarosław Kiepura Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oświadczył, Ŝe porozumienia 
zostały wysłane do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Jednak jak 
stwierdził Starosta do dnia dzisiejszego, Ŝadne z porozumień, o których 
mowa nie wpłynęły do Starostwa. W przypadku zadania dotyczącego 
kontynuacji poprawy infrastruktury drogowej w miejscowości Godków, 
Starosta zaproponował, aby z uwagi na nadal niezałatwione sprawy 
własnościowe związane z ogrodzeniem znajdującym się w pasie 
drogowym, zamiast kontynuacji budowy tego ciągu pieszego dokonać 
wspólnie poszerzenia jezdni drogi w m. Godków poprzez uzupełnienie.  
Przedstawiciele Gminy Chojna poruszyli sprawę wykonania drogi 
dojazdowej do przedszkola pomiędzy parkingiem znajdującym się przy 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnie a posesją przedszkolną. Starosta 
zadeklarował, Ŝe jeŜeli się pojawią konkretne rozwiązania i projekty 
uzgodnione z Naczelnikiem Arkadiuszem Durmą, to takie rozwiązanie 
znajdzie akceptację Zarządu Powiatu. Na koniec Burmistrz Gminy Chojna 
do bezpośrednich kontaktów odnośnie omówionych spraw dotyczących 
bieŜących remontów wskazał Pana Dariusza Skryckiego Inspektora  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmującego się 
drogami. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili: Burmistrz Gminy Chojna - Adam 
Fedorowicz,  Jan Berbeś –  Inspektor w Wydziale Inwestycji, Jarosław Kiepura – Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Dariusz Skrycki – Inspektor w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,Arkadiusz Durma - Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia etatów pedagogicznych  
w placówce (druk nr 4/151). 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę Dyrektorowi Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na zwiększenie zatrudnienia 
w placówce o 0,50 etatu na stanowisku psychologa od dnia 1 września 
2009 r. 

 



 5

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „Twinning” z Trzcińska-
Zdroju o dofinansowanie imprezy z okazji 15-lecia istnienia 
stowarzyszenia (druk nr 5/151). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  
w kwocie 400,00 zł, imprezy z okazji 15-lecia istnienia Stowarzyszenia 
„Twinning” z Trzci ńska-Zdroju, z przeznaczeniem na zakup 
poczęstunku lub pokrycie kosztów wycieczki. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania  

ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie (druk nr 6/151). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 654/2009 w sprawie 
odwołania z dniem 31 sierpnia 2009 r. ze stanowiska dyrektora 
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chojnie Pani Ewy Król-
Butrynowskiej. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zwiększenia planu wydatków Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie na 2009 r.  (druk  
nr 6a/151). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie  
z rezerwy celowej budŜetu powiatu planu wydatków Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie na 2009 r. w wysokości 
wnioskowanej przez Naczelnika z przeznaczeniem na wypłatę nagrody 
wraz z pochodnymi.  
 
11. 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 6b/151). 

 
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, 
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Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 658/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za 
kształcenie przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w roku 2009 (druk nr 7/151). 

 
 Zarząd po dyskusji wprowadził poprawkę w załączniku do 
projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyŜsze i 
zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia 
objętych dofinansowaniem w roku 2009. Paragraf 4 pkt 1 w/w 
załącznika otrzymał brzmienie: „dofinansowanie form doskonalenia 
nauczycieli określonych w § 3 uchwały”;   
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyŜsze i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w roku 2009 wraz z w/w poprawką?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 655/2009 w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 
przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i form kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2009. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 8/151). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 656/2009 w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 9/151). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 657/2009 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 

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

 
15. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
1. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: PPP-Go/011/9/09 Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie dot. arkusza organizacyjnego placówki.  
2. Zarząd zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie informującym o przesunięciu terminu na 
dzień 1 września 2009 r. uruchomienia grupy usamodzielnienia w placówce  
i w związku z tym o przedstawieniu do dnia 10 października 2009 r. wniosku  
w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki po dokonaniu do dnia  
1 października  2009 r. całości kalkulacji kosztów uruchomienia w/w grupy. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem, znak: Du-0922-1/MM/09 Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie zawierającym odpowiedź na wystąpienia pokontrolne 
 nr K.ES.0913-06/02/09 z dnia 9 lipca 2009 r. 

 
 
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 …………………………….. 


