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Protokół nr 181/III/2010 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 W dniu 18 marca 2010 r. w godz. od 730 do 940  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 uzupełniony o następujący punkt: 
     - Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2009 r. 

(druk nr 6/181). 
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 

zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 180/III/2010 z dnia 11 marca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad 

przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2010/2011 
(druk nr 1/181). 

  
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – ElŜbieta Lorenowicz-Bień  
jak równieŜ na posiedzenie przybył Członek Zarządu – Maciej Racinowski. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2010/2011  w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 742/2010 w sprawie 
ustalenia zasad przyjmowania uczniów do szkół i placówek 
specjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 
2010/2011. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Gryfi ńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
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prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009” (druk 
nr 2/181). 

  
 Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Program 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 
2009” jednogłośnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do uzupełnienia zapisów w jego załączniku 
poprzez dodanie w punkcie „Inne działania” informacji o działalności 
Powiatu w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz przeprowadzeniu szkolenia dla Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń w zakresie pozyskiwania 
funduszy unijnych. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2009”. 
 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

  
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 
2009”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki – ElŜbieta Lorenowicz-Bień. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Remonty cząstkowe grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2010 roku z podziałem  
na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie 
II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowic” (druk nr 3/181). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Remonty cząstkowe grysami  
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2010 roku z podziałem  
na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie  
II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna  
i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowic”, wybierając ofertę firmy SALDROG ze Stargardu 
Szczecińskiego. Łączna wartość zamówienia na 4 zadania wynosi 
640 317,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-09/10 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
na 2010 r. (druk nr 4/181). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji jednogło śnie wyraził zgodę na dokonanie 
zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2010 r. - w dziale 750, rozdziale 75011, polegającej  
na zmniejszeniu § 4010-Wynagrodzenia osobowe o kwotę 11 854,00 zł  
i zwiększeniu o tę kwotę § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 
  
5. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyraŜenia zgody na podpisanie 

umów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych 
dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2010 (druk nr 5/181). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umów z Gminą Moryń: 

• w sprawie przekazania przez Gminę dotacji celowej w kwocie 
5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŜącej 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, 

• w sprawie przekazania przez Gminę dotacji celowej w kwocie 
1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie sztandaru oraz dodatków. 

 
O godz. 825 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę 

w obradach, która trwała do godz. 840. 
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6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego 

za 2009 r.  
 

Zarząd omówił sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2009 r. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2009 r.? 
 
Za – 5 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budŜetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2009 r., które zostanie przedłoŜone Radzie 
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym 
terminie. 
 

O godz. 910 posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Sekretarz Powiatu. 
 

7. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, którą przyjął bez zastrzeŜeń  
i zatwierdził wyraŜenie zgody przez dwóch członków Zarządu na podjęcie prac 
związanych z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku  
przy ul. Dworcowej 3 w Chojnie dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
PowyŜsze wynikało z konieczności zgłoszenia do dnia 15 marca 2010 r. wniosku  
do Wojewody Zachodniopomorskiego, który stwarza moŜliwość pozyskania środków 
finansowych na w/w przedsięwzięcie z PFRON. 
-     Zarząd zapoznał się z projektem porządku obrad XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie, 
która odbędzie się 25 marca 2010 r. 
 
 

Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz ________________________________   
 
 

 

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 …………………………….. 


