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Protokół nr 178/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 25 lutego 2010 r. w godz. od 1200 do 1330 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 177/III/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania  
o udzielonych zamówieniach w 2009r. przesłanego do Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych (zamówienia powyŜej 14 000 euro) 
(druk nr 1/178). 

 
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 roczne 
sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w 2009r., 
przeprowadzonych  na  podstawie przepisów  ustawy  Prawo  
zamówień  publicznych, które zostanie przesłane do Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych (zamówienia powyŜej 14 000 euro). 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych 
dotyczącego postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2010r. (druk nr 2/178). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan 
zamówień publicznych dotyczący postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na 2010r. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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3. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 
z kontroli przeprowadzonej w DPS w Nowym Czarnowie, z dnia  
02 lutego 2010r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do 
dyrektora kontrolowanej jednostki (druk nr 3/178). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Główny Specjalista ds. Kontroli 

– Edyta Szturo. 
 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z kontroli przeprowadzonej 
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, z dnia  
02 lutego 2010r., obejmującej kontrolę 5 % wydatków w zakresie 
przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania 
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz skierował 
wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do kierownika 
jednostki. 
 
4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych  
w Gryfinie, z dnia 19 stycznia 2010r. oraz skierowania wystąpienia 
pokontrolnego do dyrektora kontrolowanej jednostki (druk  
nr 4/178). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z kontroli przeprowadzonej 
w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, z dnia 19 stycznia 2010r. 
obejmującej kontrolę 5 % wydatków w zakresie przestrzegania 
realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań 
finansowych i dokonywania wydatków w 2008r. oraz skierował 
wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do kierownika 
jednostki. 
 
5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w ZSP Nr 2 w Gryfinie, z dnia  
13 stycznia 2010r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do 
dyrektora kontrolowanej jednostki (druk nr 5/178). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyj ął jednogłośnie protokół z kontroli przeprowadzonej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z dnia  
13 stycznia 2010r. obejmującej kontrolę 5 % wydatków w zakresie 
przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania 
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008r. oraz 
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skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli do 
kierownika jednostki. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Zarządzania 
Drogami, w zakresie prawidłowości realizacji zawartych umów na 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w sezonie zimowym 
2009/2010 na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 6/178). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Zarządzania Drogami, w zakresie 
prawidłowości realizacji zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w sezonie 
zimowym 2009/2010 na terenie powiatu gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 731/2010 w sprawie 
przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Zarządzania Drogami, 
w zakresie prawidłowości realizacji zawartych umów na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych, w sezonie zimowym 2009/2010 na 
terenie powiatu gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Główny Specjalista ds. Kontroli  

 – Edyta Szturo. 
 
7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zabezpieczenia  

w budŜecie powiatu kwoty 70 500,00 zł na dofinansowanie zakupu 
samochodów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla DPS w Nowym Czarnowie i WPOW  
w Chojnie (druk nr 7/178). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
 Po zapoznaniu się wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie w związku z ogłoszonym przez Zarząd 
PFRON programem na 2010r. pn.: „Program wyrównywania róŜnic 
między regionami II”, w którym istnieje mo Ŝliwość dofinansowania  
zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie postanowił: 
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- zabezpieczyć w budŜecie powiatu z rezerwy celowej środki finansowe 
w wysokości 35 250,00 zł dla  Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie;  
- zabezpieczyć w budŜecie powiatu z rezerwy ogólnej środki finansowe 
w wysokości 35 250,00 zł dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 
8. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Dom  

z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju w/s nieodpłatnego przekazania 
samochodu marki Ford Transit i wyraŜenia zgody na jego sprzedaŜ 
oraz zabezpieczenie w budŜecie powiatu kwoty 11 000,00 zł na 
dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych dla DPS w Trzcińsku-Zdroju (druk  
nr 7a/178). 

 

 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącej Zarządu 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem” jednogłośnie nie wyraził zgody na 
zabezpieczenie w budŜecie powiatu kwoty 11 000,00 zł na 
dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych dla DPS w Trzcińsku-Zdroju natomiast 
zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie oraz Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do 
przygotowania projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego 
przekazania samochodu marki Ford Transit dla Stowarzyszenia „Dom 
z Sercem” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na 
utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik prac 
biurowych (druk nr 8/178). 

 

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 wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu 
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Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  na utworzenie kierunku 
kształcenia w zawodzie technik prac biurowych od roku szkolnego 
2010/2011, po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w tym zakresie. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z obszaru 
kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki  (druk nr 9/178). 

 
 Zarząd po dyskusji wprowadził zmiany w pkt. II załącznika  
do  projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wspieranie realizacji zadań z obszaru kultury i sztuki oraz kultury 
fizycznej i turystyki, który otrzymał brzmienie: „Konkurs obejmuje 
oferty przedsięwzięć, których realizacja zaczyna się 1 marca 2010 roku  
a kończy się nie później niŜ 31 grudnia 2010 roku”. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawką uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji 
zadań z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 732/2010 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  
z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i  turystyki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na 2010r. (druk nr 10/178). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z kt órym zwiększa się 
plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 754-Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdziale 75495-Pozostała 
działalność, § 231-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł (dotacja 
celowa z Gminy Trzcińsko-Zdrój na zakup sztandaru dla Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie). Jednocześnie zwiększa się plan 
wydatków w tym samym dziale, rozdziale i § 4300-Zakup usług 
pozostałych Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
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12. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010r. (druk nr 11/178). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80111-Gimnazja specjalne, § 4040-Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4210-
Zakup materiałów i wyposaŜenia o 1 255,67 zł.  
 
13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym wydatków budŜetowych jednostki na 2010r. (druk  
nr 12/178). 

 
 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 o kwotę 198 200,00 zł w związku  
z realizacją projektu  pn.: „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez wyposaŜenie pracowni szkolnych”. 
 
14. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym wydatków budŜetowych jednostki na 2010r. (druk  
nr 13/178). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie wyraŜając zgodę na 
dokonanie przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie 
planu finansowego jednostki na 2010r. środków w wysokości  
17 284,85 zł w związku z niewykorzystaniem całości  kwoty na 
dodatkowe wynagrodzenia roczne. 
 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 14/178). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
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Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 733/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok (druk nr 15/178). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 734/2010 w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2010 rok. 
 
17. 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 …………………………….. 


