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Protokół nr 182/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 25 marca 2010 r. w godz. od 1100 do 1550 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 181/III/2010 z dnia 18 marca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie 
 (3 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania TPD w Szczecinie  
z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym dla dzieci i młodzieŜy w 2009 r. (druk nr 1/182). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie przyjął  sprawozdanie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na 
prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieŜy w 2009 r.  
w zakresie wykorzystania dotacji przekazanej przez powiat.                 
Jednocześnie Zarząd polecił Dyrektorowi PCPR w Gryfinie 
przygotowanie informacji wyjaśniającej wysokość kwot zawartych  
w punkcie C sprawozdania tj. „W informacji o wydatkach przy 
realizacji zadania”.  
 
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s podpisania porozumienia z Miastem Szczecin  
w/s określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów 
rehabilitacji uczestnika WTZ w Szczecinie niebędącego 
mieszkańcem Miasta Szczecin (druk nr 2/182). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
Porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad 
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pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika 
Warsztatu Terapii Zaj ęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy  
w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych  
w Szczecinie niebędącego mieszkańcem Miasta Szczecin. 
 

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

 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
w/s wyraŜenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy 
klasy II technikum w zawodzie technik hotelarstwa  (druk  
nr 3/182). 

 
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, po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  na objęcie  
w okresie od 1 marca 2010r. do 30 czerwca 2010r. nauczaniem 
indywidualnym uczennicy klasy II Technikum Zawodowego  
w zawodzie technik hotelarstwa.   
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w konkursie na 
wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu 
w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej  
i turystyki (druk nr 4/182).  

 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w konkursie na 
wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie kultury i sztuki oraz 
kultury fizycznej i turystyki w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 743/2010 w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w konkursie 
na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu 
w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki. 
Zarząd jednogłośnie zaznaczył, iŜ w przypadku braku dołączonego do 
oferty sprawozdania finansowego za 2009 r., w/w Komisja wystosuje 
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pismo do Stowarzyszeń w sprawie uzupełnienia oferty o sprawozdanie 
finansowe za rok 2008. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

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

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 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. „Opracowanie 
projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy  
i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części 
obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie” (druk  
nr 5/182). 

 
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 tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Opracowanie projektu 
architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków 
wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Gryfinie”. 
 
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.: „Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy, nadbudowy  
i rozbudowy budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 744/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu 
architektonicznego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków 
wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Gryfinie”. 
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 Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-02/10. 
 

 tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy 

przetargu na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/182). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
 
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 –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 745/2010 w sprawie 
wyboru formy przetargu na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 5 miasta 
Gryfino przy ulicy Łu Ŝyckiej. 
 
7. 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 7/182). 

 
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 - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 746/2010 w sprawie 
ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego, połoŜonych w obrębie 5 miasta Gryfino przy 
ulicy Łu Ŝyckiej. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wniosku 
najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. ŁuŜyckiej 82 w Gryfinie 
(druk nr 8/182). 
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 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku najemcy lokalu mieszkalnego 
przy ul. Łu Ŝyckiej 82 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie udzielił 
informacji na temat moŜliwości przeprowadzenia remontu oraz okresu 
trwania najmu zajmowanego lokalu. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s sprzedaŜy 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działki 169, połoŜonej w Trzcińsku-Zdroju (druk  
nr 9/182). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na 
sprzedaŜ części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfi ńskiego, oznaczonej nr działki 169, połoŜonej w Trzcińsku-
Zdroju. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z pismem 
Koordynatora Grup Wymiany Do świadczeń Eksperta Związku 
Powiatów Polskich (druk nr 10/182). 

 
 Po zapoznaniu się z pismem Koordynatora Grup Wymiany 
Doświadczeń Eksperta Związku Powiatów Polskich Pana Ludwika 
Węgrzyna Zarząd jednogłośnie wytypował do prac  w IV edycji Grup 
Wymiany Doświadczeń (GWD): 
- Wojciecha Konarskiego – Starosta Gryfiński, 
- Jerzego Milera – Wicestarosta Gryfiński, 
- Jerzego Piwowarczyka – Prezes Zarządu Szpital Powiatowy  
 w  Gryfinie Sp. z o.o. 
- Jarosława Witeńko – Inspektor Koordynator Ochrony Zdrowia  
 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
 Właścicielskiego (w zastępstwie pracownika Wydziału „GN”    
 Justynę Kowalczyk). 
   PowyŜsza Grupa ma zostać uruchomiona w ramach działań 
związanych z realizacją projektu pt.: „Budowanie potencjału 
instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług 
publicznych”.  
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
w/s  zmiany w planie finansowym wydatków budŜetowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r. (druk nr 11/182). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie zadań zleconych Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
finansowanych dotacją z budŜetu państwa w dziale 750- Administracja 
publiczna, rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa o kwotę  
4 299,12 zł, w związku z podwyŜszeniem stawki wynagrodzenia 
członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej. Dysponent środków – 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
 
12. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie 

dochodów i wydatków jednostki na 2010 r. (druk nr 12/182). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę  
w marcu o 87 469,00 zł i w kwietniu o 12 700,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz od maja do listopada po 12 500,00 zł i w grudniu  
o 12 669,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu 
„Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” oraz 
w związku z wypłatą zwiększonych (w porównaniu do planowanych) 
składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne bez prawa do zasiłku.  
 
13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 13/182). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany  
w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r., 
polegającej na zwiększeniu transzy w miesiącu marcu o kwotę 
24 000,00 zł i zmniejszeniu o tę kwotę transzy grudniowej. Zmiany 
dokonuje się w związku z zapłatą podatku dochodowego od osób 
fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. 
 
14. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany  

w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 14/182). 
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 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie zgodnie z którymi zwiększa się 
transzę w marcu o 106 000,00 zł, w kwietniu o 187 000,00 zł, w maju  
o 30 000,00 zł i we wrześniu o 5 000,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu transz w czerwcu o 17 000,00 zł, w lipcu o 80 000,00 zł,  
w sierpniu o 60 000,00 zł, w październiku o 57 000,00 zł, w listopadzie  
o 57 000, 00 zł i w grudniu o 57 000,00 zł. Zmian dokonuje się  
w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez wyposaŜenie pracowni szkolnych”- Program 
RPO WZ oraz projektu „Jajo - Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki” 
w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MłodzieŜy.  
 
15. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie 

finansowym wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk  
nr 15/182). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki w dziale 801- Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 4307- Zakup usług 
pozostałych o 21 969,05 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków 
jednostki o tę kwotę w tym samym dziale, rozdziale 80120- Licea 
ogólnokształcące i § 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia w związku 
z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
projektu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MłodzieŜy  
pt.” JAJO - Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki”. 
 
O godz. 1230 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  na czas trwania XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1530 . 
 
16. 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 16/182). 

 
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, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 747/2010 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. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 17/182). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
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 748/2010 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  
i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
18. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
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 …………………………….. 


