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Protokół nr 171/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 7 stycznia 2010 r. w godz. od 800 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 170/III/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na dokonanie zmian 
w organizacji pracy Poradni w roku szkolnym 20009/2010  (druk  
nr 1/171). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie wyraził zgodę 
Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
na dokonanie zmian w organizacji pracy Poradni w roku szkolnym 
20009/2010, polegających na zatrudnieniu logopedy w wymiarze 10/20 
etatu od dnia 01.01.2010 r. do 31.07.2010 r. oraz na przydzielenie  
10 godzin ponadwymiarowych logopedzie zatrudnionemu w filii 
Poradni w Chojnie. W związku z powyŜszym Zarząd podpisał Aneks  
Nr 2 do arkusza organizacyjnego placówki. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego w zakresie 
załoŜenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego  
w Moryniu (druk nr 2/171).  

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w/s powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego  
w zakresie załoŜenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Moryniu jednogłośnie zobowiązał Wydział Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do: 

• dostarczenia opinii prawnej dot. tego czy powierzenie 
prowadzenia w/w zadania Gminie Moryń, która sama będzie 
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występowała o naliczanie subwencji oświatowej będzie 
skutkowało obligatoryjnie dofinansowaniem przez powiat 
prowadzenia w/w zadania np. w formie dotacji, 

• wystąpienia z pismem do Burmistrza Gminy Moryń  
o złoŜenie oświadczenia, iŜ Gmina Moryń będzie realizowała 
zadanie bez udziału środków finansowych powiatu na 
przygotowanie oraz utrzymanie w/w Schroniska. 

 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy uŜyczenia, której 
przedmiotem jest ta sama  nieruchomość (druk nr 3/171). 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest ta sama  
nieruchomość 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  wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
uŜyczenia na okres 1 roku nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonej w obrębie 5 miasta Gryfino. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/171). 

 

 Zarząd większością głosów ustalił ceny wywoławcze w I 
przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości 
niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
połoŜonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice, 
oznaczonych numerami działek: 

a) 150/12 o pow.    990 m2 w wysokości 49 600,00 zł, 
b) 150/13 o pow.    922 m2 w wysokości 46 310,00 zł, 
c) 150/14 o pow.    932 m2 w wysokości 46 800,00 zł, 
d) 150/15 o pow.    972 m2 w wysokości 48 730,00 zł, 
e) 150/16 o pow. 1 918 m2 w wysokości 94 402,00 zł, 
f) 150/17 o pow.    939 m2 w wysokości 47 150,00 zł, 
g) 150/18 o pow.    907 m2 w wysokości 45 600,00 zł, 
h) 150/19 o pow.    928 m2 w wysokości 46 600,00 zł. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba 
 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 719/2010  
w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 

przetargu na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/171). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 718/2010 w sprawie 
wyboru formy przetargu na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gryfino w rejonie miejscowości Pniewo i śórawki (druk  
nr 6/171). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie miejscowości Pniewo  
i śórawki jednogłośnie postanowił wprowadzić poprawkę polegającą 
na uzupełnieniu jego zapisów poprzez dodanie w § 1 pkt 3  
w brzmieniu: „JeŜeli jest zasadnym to projekt planu powinien 
uwzględniać ograniczenia wynikające z pisma PGE znak DT-
TR/3703/2009 z dnia 27 marca 2009 r. (pismo w załączeniu)”.  
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino w rejonie miejscowości Pniewo i śórawki wraz z uzupełnieniem?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 720/2010 w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie miejscowości Pniewo  
i śórawki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 

 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. 
(druk nr 7/171). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
   Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2010 r. 
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie  
za 2009 r. (druk nr 8/171). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2009 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
   Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie za 2009 r. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie 
na 2010 r. (druk nr 9/171). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
   Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2010 r. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 10/171).  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
   Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z okresowej 
realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 11/171). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  
na 2010 r.? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
   Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie  zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. 
 
12. Propozycje zmian do projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2010 r. 
 
  Zarząd wprowadził do projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2010 r., następujące zmiany:  
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I. W zakresie dochodów: 
1. Zmiana klasyfikacji: 

1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
nastąpiła zmiana paragrafu – był § 0910 – Odsetki  
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, jest  
§ 0920 – Pozostałe odsetki. 

2. Zwiększenia: 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi 

publiczne powiatowe w wysokości 172 000,00 zł stanowiące 
dotację majątkową z Gminy Mieszkowice, 

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała 
działalność w wysokości 707 000,00 zł – środki finansowe 
przyznane w ramach Planu B, 

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – 
szkoły zawodowe w wysokości 3 156,46 zł. Zwiększenie 
związane jest z otrzymaniem przez ZSP Nr 1 w Chojnie 
odszkodowania,  

4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność  
w wysokości 1 704 035,00 zł. Zwiększenie związane jest  
z realizowanym przez PCPR w Gryfinie projektem 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego” w ramach PO 
Kapitał Ludzki, 

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane  
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w wysokości 1 187 490,00 zł. Środki stanowią 
kwotę przychodów zaplanowanych do realizacji w ramach 
PFOŚiGW w Gryfinie. Na mocy art. 16 ustawy z dnia  
20 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 215, poz. 1664) z dniem 
01.01.2010 r. zostały zlikwidowane powiatowe fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody z tytułu 
opłat i kar uznane zostały za dochody budŜetowe. 

3. Zmniejszenia 
1) w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część 

oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w wysokości 604 000,00 zł. 

Zmianie uległ załącznik nr 1 do uchwały 
 



 7

II. W zakresie wydatków: 
1. Zmiana klasyfikacji: 

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75045 – 
Kwalifikacja wojskowa następuje zmniejszenie o kwotę 
450,00 zł wydatków bieŜących a zwiększenie świadczeń dla 
osób fizycznych, 

2) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – 
Nadzór budowlany następuje zmniejszenie o kwotę 
10 453,00 zł wydatków bieŜących a zwiększenie środków 
na wynagrodzenia. 

2. Zmniejszenia: 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – 

Drogi publiczne powiatowe w wysokości 50 000, 
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 

– Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 
420 000,00 zł (wydatki majątkowe),  

3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – 
Starostwa powiatowe w wysokości 50 000,00 zł (wydatki 
majątkowe),  

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność w wysokości 200 000,00 zł (wydatki 
majątkowe), 

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
w wysokości 60 000,00 zł, 

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 
– 85495 – Pozostała działalność w wysokości 200 000,00 zł 
(wydatki majątkowe), 

3. Zwiększenia: 
1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85120 – 

Lecznictwo psychiatryczne w wysokości 350 000,00 zł 
(wydatki majątkowe), 

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy 
pomocy społecznej w wysokości 295 000,00 zł (wydatki 
majątkowe),  

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – 
szkoły zawodowe w wysokości 3 156,46 zł. Zwiększenie 
związane jest z otrzymaniem przez ZSP Nr 1 w Chojnie 
odszkodowania, 

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – 
Pozostała działalność w wysokości 3 000,00 zł, 

5) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – 
Starostwa powiatowe w wysokości 81 000,00 zł 
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6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność  
w wysokości 1 704 035,00 zł. Zwiększenie związane jest  
z realizowanym przez PCPR w Gryfinie projektem 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego” w ramach PO 
Kapitał Ludzki, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność  
w wysokości 200 000,00 zł (wydatki majątkowe), 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale – 
85495 – Pozostała działalność w wysokości 100 000,00 zł, 

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane  
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska w wysokości 1 187 490,00 zł. Środki stanowią 
kwotę przychodów zaplanowanych do realizacji w ramach 
PFOŚ i GW w Gryfinie. 

Zmianie uległ załącznik nr 2 do uchwały 
 

 PowyŜsze zmiany zostaną przedstawione Radzie Powiatu  
w Gryfinie. 
 
13. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
   
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 …………………………….. 


