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Protokół nr 154/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 17 września 2009 r. w godz. od 800 do 1100 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 153/III/2009 z dnia 10 września 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 1/154). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie wyraŜając zgodę na dokonanie przesunięć 
środków finansowych pomiędzy rozdziałami w obrębie planu jednostki 
stosownie, do którego zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków  
o kwotę 12 000,00 zł.  Zwiększenie dotyczy zakupu energii,  
a zmniejszenie pochodnych od wynagrodzeń (oszczędności wynikające 
ze zwolnień lekarskich pracowników). 
 
2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 2/154). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie we wrześniu o kwotę  
157 939,00 zł kosztem niewykorzystanych transz - czerwcowej  
w kwocie 27 639,00 zł, lipcowej w kwocie 113 700,00 zł i sierpniowej  
w kwocie 16 600,00 zł  oraz na zwiększenie harmonogramu  
w październiku o kwotę 52 596,00 zł kosztem niewykorzystanej transzy 
czerwcowej. 
 
3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przesunięcia w planie 

dochodów budŜetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/154). 
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 Na wnioskiem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie 
przesunięć w planie dochodów budŜetu powiatu. 
 
4. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmiany 

harmonogramu wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk 
nr 4/154). 

 
 Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie we wrześniu o kwotę  
30 000,00 zł kosztem zmniejszenia transz przekazywanych od 
października do grudnia 2009 r. 
 
5. 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 5/154). 

 
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 – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 667/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie 

wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. wraz z informacją 
uzupełniającą (druk nr 6/154). 

 
 Po zapoznaniu się z uzupełnieniem do wniosku Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcia w planie wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. kwoty 2 552,00 zł z wynagrodzeń 
osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem 
dwóch nauczycieli na umowy cywilno-prawne w ramach realizacji 
kursów zawodowych.  
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s dalszej 
formy uŜytkowania przez PUP w Gryfinie budynku połoŜonego 
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przy ul. Łu Ŝyckiej 55, stanowiącej własność Gminy Gryfino (druk 
nr 12/154). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na zawarcie na okres 2 lat umowy najmu budynku 
połoŜonego przy ul. ŁuŜyckiej 55 w Gryfinie, z przeznaczeniem na 
siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. W związku  
z powyŜszym Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino o rozwaŜenie, zgodnie z § 5 uchwały Rady 
Miejskiej w Gryfinie Nr XL/424/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale uŜytkowe, 
stanowiące własność Gminy Gryfino wynajmowane na okres dłuŜszy 
niŜ 3 lata, moŜliwości całkowitego zwolnienia niniejszej jednostki  
z obowiązku uiszczania czynszu najmu lub ustalenia w wysokości 10% 
stawki czynszu najmu.  
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s przedłuŜenia 
umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Szczecińskiej 21  
w Gryfinie, zawartej z firm ą „BROKERS” (druk nr 13/154).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie postanowił wystąpić  
z wnioskiem do firmy „BROKERS” z Gryfina o przedłu Ŝenie do dnia 
31.10.2010 r. umowy najmu pomieszczeń w budynku przy  
ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, zmniejszenie zajmowanej powierzchni 
uŜytkowej oraz zamieszczenie dodatkowego zapisu dot. wypowiedzenia 
umowy w przypadku zmiany siedziby Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku nauczyciela ZSP Nr 2 w Gryfinie  
o zwolnienie z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie 
(druk nr 9/154). 

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

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   
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 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Zarz ąd większością głosów postanowił 
zwolnić byłego nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2  
w Gryfinie z obowiązku zwrotu wysokości 2/3 zasiłku na 
zagospodarowanie. W związku z powyŜszym nauczyciel powinien 
zwrócić 1/3 kwoty zasiłku na zagospodarowanie w wysokości  
1 096,00 zł.   

 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk  
nr 10/154). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 668/2009 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upowaŜnienia 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
Pani Joanny Mendrygał do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieŜącej działalności jednostki organizacyjnej 
powiatu (druk nr 11/154). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani 
Joanny Mendrygał do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŜącej działalności 
jednostki organizacyjnej powiatu w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 669/2009 w sprawie 
upowaŜnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie Pani Joanny Mendrygał do składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem bieŜącej działalności jednostki 
organizacyjnej powiatu. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę pn.: „Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 
do urządzeń biurowych” i wybór oferty (druk nr 7/154).  

 
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  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostarczenie materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” wybieraj ąc ofertę firmy 
Przedsiębiorstwo Handlowe ALFA z Miastka za kwotę w wysokości 
81 768,13 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-20/09. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie” i wybór oferty (druk nr 8/154). 

 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie” wybierając ofertę firmy Usługi 
Gastronomiczne, Pralnicze Stanisław Kasjan z Gryfina za kwotę  
w wysokości 432 338,85 zł brutto. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-19/09. 
 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do przedstawienia 
kalkulacji remontów posadzek w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik  Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

harmonogramu zakończenia czynności likwidacyjnych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy  w Gryfinie w likwidacji (druk nr 14/154). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Likwidator 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski oraz Inspektor – 

Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zakończenia czynności likwidacyjnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  w Gryfinie w likwidacji  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 670/2009 w sprawie 
zatwierdzenia harmonogramu zakończenia czynności likwidacyjnych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy  w Gryfinie w likwidacji. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili:   Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, Likwidator 

SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie – Andrzej Bandurowski oraz Inspektor – 
Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   
 

15. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem znak: FK.IŚ.300/2/09 informującym kierowników 
jednostek powiatu, powiatowych słuŜb i straŜy o konieczności przedłoŜenia projektów 
planów budŜetowych na 2010 rok. 
 
 
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 …………………………….. 


