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Protokół nr 152/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 03 września 2009 r. w godz. od 1200 do 1300 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 151/III/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. 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 1/152). 

 
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 659/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
  
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do tego, aby plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński przedstawiać 
Zarządowi najpóźniej do końca lutego na dany rok kalendarzowy. 
 
2. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w/s określenia 

kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 2/152). 

 
 Do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 10/XXXIII), Zarząd 
jednogłośnie wprowadził następującą autopoprawkę:  
 
W § 3 w punkcie 2) dodaje się literę e) w brzmieniu: 
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e) w obszarze służby zdrowia – rozwój i standaryzacja powiatowej 
służby zdrowia w celu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców 
Powiatu. 

 
3. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk  
nr 3/152). 

 
 Do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie  
zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków 
finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 3/152), Zarząd jednogłośnie 
wprowadził następującą autopoprawkę:  
 
W § 1 w ustępie 2 zmienia się treść punktów 1 i 5 w następujący 
sposób: 

- w punkcie 1 wykreśla się zapisany w nawiasie punkt 6 i otrzymuje 
się nowe następujące brzmienie: 

1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania, 
wykup terenów, wypłatę odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór 
inwestorski i zastępstwo inwestycyjne (za wyjątkiem zadań 
realizowanych przez jednostki wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1 i 7), 

- w punkcie 5 przeredagowano zapis ujęty w nawiasie i nadano mu 
nowe następujące brzmienie: 
5) wymianę instalacji wewnętrznych, z wyłączeniem wymiany 

związanej z modernizacją ogrzewania (ograniczenie nie 
dotyczy zadań realizowanych przez jednostki wymienione  
w § 6 ust. 1 pkt 1 i 7)”. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 
euro pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
tablic rejestracyjnych  wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów 
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)” (druk nr 4/152). 
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Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
 w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych  wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)”  
wybierając ofertę firmy EUROTAB Sp. z o.o. z Poznania za kwotę  
w wysokości 250 373,00 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-18/09. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Inspektor w Wydziale 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały Nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu  w Gryfinie z dnia 
14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009–
2014, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. (druk nr 5/152). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu  w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI  
na lata 2009–2014, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
   Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVI/257/2009 Rady 
Powiatu  w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VI na lata 2009–2014, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. Powyższy projekt 
uchwały zostanie przedłożony pod obrady Rady Powiatu w dniu 
dzisiejszym. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma oraz Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Stojan Diakowski. 
 
6. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 04 sierpnia 2009 r.  w Wydziale 
Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego w kontekście sposobu i zakresu przekazania mienia 
ruchomego i nieruchomego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach 
stanowiącego własność powiatu. 

2. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Burmistrza Gminy Chojna na pismo, znak: 
ZD.AD.5540/22/09, w którym Burmistrz poinformował, że zawarcie porozumień na 
współfinansowanie zadań przy drogach powiatowych będzie możliwe po 
zatwierdzeniu przez Radę Miejską zmian w budżecie Gminy na 2009 r., które 
zostaną zaproponowane na sesji w dniu 17 września br.  

3. Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr XCII/258/2009 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 września 2009 r., w której 
pozytywnie opiniuje się przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie informację  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 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 …………………………….. 


