
 1

Protokół nr 177/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 lutego 2010 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 176/III/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXXVII/338/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 
2014 (druk nr 1/177). 

 
 Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor  

w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski oraz 
Zastępca Naczelnika Wydziału RI  – Andrzej Krzemiński. 

 
 Zarząd po dyskusji wprowadził zmiany w załączniku  
do  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/338/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawkami projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXXVII/338/2009 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014?. 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/338/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Inspektor  
w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski oraz 

Zastępca Naczelnika Wydziału RI – Andrzej Krzemiński. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. (druk nr 2/177). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 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 określenia zadań realizowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. 
 
3. Informacja Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Pod 

Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach  
w/s wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
dot. remontu budynku terapii zajęciowej  (druk nr 3/177). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącej 
Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy 
Społecznej w Dębcach o wykonaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dot. remontu budynku terapii zajęciowej jednogłośnie 
postanowił, Ŝe nie ma moŜliwości sfinansowania w części faktur  
za wykonanie w/w zadania, gdyŜ nie dopełniono formalności w 2009 
roku. Jednocześnie Zarząd postanowił dofinansować bieŜącą 
działalność Domu w kwocie 4 000,00 zł, pod warunkiem uzyskania 
zgody Rady Powiatu. W/w środki b ędą pochodziły z rezerwy celowej 
budŜetu powiatu na 2010r.  
 
4. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku - 
Zdroju  w/s udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu  (druk  
nr 6/177). 

 



 3

  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącej Zarządu 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku - Zdroju  jednogłośnie nie wyraził zgody  na 
udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu w wysokości  
80 000,00 zł, natomiast wyraził zgodę na udzielenie z budŜetu powiatu 
poŜyczki na okres 1 roku do kwoty 35 000,00 zł przy oprocentowaniu  
w wysokości 5%.   
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych  
jednostki na 2010 r. (druk nr 4/177). 

 
 Zarząd, po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie oraz po zapoznaniu się  
z analizą planu jednostki rozpatrzył go negatywnie, nie wyraŜając 
zgody  na zwiększenie planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2010r. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iŜ Dyrektor moŜe wystąpić 
ponownie z wnioskiem w przedmiotowej sprawie, jeŜeli z analizy 
realizacji planu w kolejnych miesiącach wyniknie, iŜ wnioskowana 
kwota jest niezbędna dla funkcjonowania jednostki. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2010 r. 
(druk nr 5/177). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie wyraŜając zgodę na 
dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2010 r. poprzez 
zwiększenie planu wydatków w kwocie 561,60 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego ucznia zamieszkałego  
w „mieszkaniu chronionym” przy PCPR w Gryfinie. 
 
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok (druk nr 7/177). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 726/2010 w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok  
i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy  
do dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których 
są dysponentami na 2010 rok (druk nr 8/177). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 
wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok  
i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania 
zmian w planie wydatków budŜetowych, których są dysponentami na 
2010 rok, jednogłośnie wprowadził zmianę, w wyniku której § 4 
otrzymał brzmienie: „Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierownicy powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy mogą zaciągać 
zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 
upływa w roku następnym, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu 
Powiatu”.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawką uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 
rok i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych 
słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których  
są dysponentami na 2010 rok?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 727/2010 w sprawie 
wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok  
i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania 
zmian w planie wydatków budŜetowych, których są dysponentami na 
2010 rok. 

W tym momencie  na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu  
– Marek Hipsz. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BieŜące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II –  
gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń  
i Trzcińsko-Zdrój” (druk nr 9/177).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
gryfi ńskiego, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, 
Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, 
Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.:  „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,  
z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 
gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 728/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „BieŜące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 2 
zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo  
i Widuchowa, zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, 
Moryń i Trzcińsko-Zdrój”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-08/10. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji 
Stypendialnej oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie 
w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu 
Gryfi ńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 10/177). 

 
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 zatwierdził protokół z posiedzenia 
Komisji Stypendialnej w dniu 16 lutego 2010r., która dokonała analizy 
formalnej zgłoszonych wniosków o przyznanie Stypendium Rady 
Powiatu Gryfińskiego w kategorii za wybitne wyniki w nauce  
w I semestrze roku szkolnego 2009/2010. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 729/2010 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 11/177). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 730/2010 w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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Członek Zarządu Jan Podleśny poprosił o wyjaśnienie, czy lekcje 
wychowania fizycznego odbywające się na basenie w Gryfinie  
są płatne. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sporu i Turystyki do wyst ąpienia do dyrektorów 
jednostek oświatowych oraz placówek szkolno-wychowawczych  
z zapytaniem czy zostały podjęte działania odnośnie składania 
wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie środków 
finansowych na organizację dodatkowych zajęć sportowych dla 
uczniów. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
12. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie, która odbędzie się 25 lutego 2010r. 
 
 
 
 
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 …………………………….. 


