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Protokół nr 170/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 grudnia 2009 r. w godz. od 830 do 920 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 druk: 
 - Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zakupu 
 materiałów soli i piasku do zimowego utrzymania  dróg powiatowych (druk  
 nr 7/170). 

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

3. Protokół Nr 169/III/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 1/170). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którymi dokonuje się zmian  
w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziale 85395-Pozostała działalność, polegających na przesunięciu 
kwoty 2 336,18 zł w ramach planu wydatków projektu konkursowego 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Kobieta potraf i – szansa na 
samorealizację”. 
 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 2/170). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
działalność, polegających na przesunięciu kwoty 10 748,98 zł pomiędzy 
wydatkami rzeczowymi. Zmiany związane są z realizacją programu 
Comenius Regio „RóŜnice motorem zmian” i polegają na dostosowaniu 
planu wydatków do rzeczywistych potrzeb związanych z realizowanym 
programem. 
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3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 3/170). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
działalność, polegających na przesunięciu kwoty 0,90 zł między 
paragrafami pochodnych od wynagrodzeń. Zmiany dotyczą wydatków 
finansowanych środkami zewnętrznymi. 
 
4. 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 4/170). 

 
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 716/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
5. 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 5/170). 

 
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  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 717/2009 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. 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s podpisania Umowy na wykonanie projektu technicznego 
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budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej i śółkiewskiego w Chojnie (druk nr 6/170). 

 
 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy   
z firmą „Komplet Inwest” Tomasz Granops, ElŜbieta PraŜanowska-
Nieboj s.j. z Gorzowa Wlkp. na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych  
Jagiellońskiej, Słowiańskiej i śółkiewskiego w Chojnie za kwotę  
w wysokości 45 140,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerem  sprawy: ZD.MI.3432-26/2009.  
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zakupu materiałów soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych  (druk nr 7/170). 

 
  Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami, w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie: 
•••• na dostawę soli warzonej - wypadowej - firmie Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe „FRANPOL” z m. Barcin Wieś w ilości 190 ton za 
kwotę w wysokości 48 678,00 zł brutto; 
•••• na dostawę piasku – firmie Usługi Transportowo Budowlane  
z Glinnej w ilości 110 ton za kwotę w wysokości 2 482,70 zł brutto; 
•••• na dostawę piasku – firmie Przedsiębiorstwo WielobranŜowe  
z Mieszkowic w ilości 672 ton za kwotę w wysokości 8 471,68 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod numerami spraw: ZD.MI.2234-69/2009, ZD.MI.2234-71/09, ZD.MI.2234-70/09.  
 
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział do przedstawienia do 
dnia 15 stycznia 2010 r. informacji zawierającej: 
- ilość piasku i soli, która pozostała niewykorzystana w 2008 roku, 
- ilość zakupionego piasku i soli w 2009 roku, 
- ilość zuŜytego piasku i soli w 2009 roku, 
- ilość piasku i soli, która została do wykorzystania w 2010 roku. 
 
8. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd zapoznał się z informacją p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie dot. przeznaczenia darowizny w kwocie 
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4 000,00 zł na wypoczynek dzieci, czego dowodem jest zawarta Umowa  
nr 01/12/2009 oraz faktura nr FV/153/09. 

2. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w dniach 1 i 3 grudnia 2009 r. w Wydziale 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie 
terminowości wydawania dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz decyzji  
w 2008 r.   

3. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Komendzie 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie w zakresie wykorzystania 
środków finansowych w 2008 r. 

4. Zarząd zapoznał się z pismem Ministerstwa Zdrowia, znak: MZ-OZE-075-18830-
53/LO/09, dot. realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.  

 
 
 
   
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 …………………………….. 


