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Protokół nr 206/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 16 września 2010 r. w godz. od 800 do 1245 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 205/III/2010 z dnia 9 września 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s przyj ęcia 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 1/206). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński i przyj ął protokół  
z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 10 września 2010r.  

 
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 842/2010 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do przygotowania 
na koleją sesję Rady Powiatu zmian do programu wspierania edukacji 
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uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
gryfi ńskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/97/2007 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007r., w którym zmienia się 
kryteria oraz wysokość przyznawania stypendium. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za 
kształcenie przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w roku 2010 (druk nr 2/206). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły 
wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2010. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyŜsze i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  
w roku 2010 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 843/2010 w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 
przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i form kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2010. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „EK” do tego, aby projekty 
uchwał w przedmiotowej sprawie na kolejne lata były przedstawiane 
najpóźniej do dnia 30 marca. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2010 (druk nr 3/206). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wysokości miesięcznej 

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  
w roku 2010. 

 



 3

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2010 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 844/2010 w sprawie 
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2010. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do złoŜenia wyjaśnień 
zaniedbań terminów związanych z przedkładaniem projektów uchwał 
pod obrady Zarządu. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Kapituły Konkursu „Nagroda Starosty Gryfi ńskiego za promocję 
powiatu” (druk nr 4/206).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły 

Konkursu „Nagroda Starosty Gryfi ńskiego za promocję powiatu”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 1 osoba, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 845/2010 w sprawie 
powołania Kapituły Konkursu „Nagroda Starosty Gryfi ńskiego za 
promocję powiatu”. 
 
5. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turyst yki  

w/s podpisania umowy  zlecenia nr EK-04/2010 na opracowanie, 
druk i dostawę publikacji albumowej na potrzeby promocji 
Powiatu Gryfińskiego z Wydawnictwem Sathowe  z siedzibą  
w Zatoni Dolnej (druk nr 5/206). 

 
Po dyskusji nad wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki oraz po wprowadzeniu zmian dotyczących 
formy i płatności Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
umowy  zlecenia nr EK-04/2010 na opracowanie, druk i dostawę 
publikacji albumowej na potrzeby promocji Powiatu Gryfi ńskiego  
z Wydawnictwem Sathowe  z siedzibą w Zatoni Dolnej za łączną kwotę 
32 500,00 zł brutto.  
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor w Wydziale Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller.   

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostarczanie materiałów biurowych 
do Starostwa Powiatowego w Gryfinie” i wybór oferty (druk  
nr 6/206). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie zapytania o cenę na „Dostarczanie materiałów biurowych do 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” wybierając ofertę firmy 
Przedsiębiorstwo Handlowe ALFA z Miastka z oferowaną ceną  
w wysokości 59 002,58 zł brutto. 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania 
umowy na zadanie pn.: „UdroŜnienie rurociągu na odcinku 130 mb 
oraz budowę dodatkowej studni”, na terenie działek  
Nr 142/1 i 142/2 w Chojnie (SOSW i WPOW) (druk nr 7/206). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu oferty, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy na zadanie pn.: „UdroŜnienie 
ruroci ągu na odcinku 130 mb oraz budowę dodatkowej studni”, na 
terenie działek Nr 142/1 i 142/2 w Chojnie (SOSW i WPOW), z firmą 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chojnie za kwotę 11 500,00 zł 
brutto. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział „RI” do przedstawienia 
na kolejnym posiedzeniu informacji zawierającej: 

- przyczyny zalewania przyziemia w budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, sposoby ich usunięcia 
oraz czy w zakresie powstałych usterek naleŜałoby powołać eksperta; 

-  jakie jest zaawansowanie prac związanych z remontem tarasu  
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz jakie 
podjęto działania w kierunku Wykonawcy, który nienaleŜycie wykonał 
zadanie.  
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8. Wniosek Zastępcy 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.: „Budowa boiska 
sportowego z bieŜnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1  
w Chojnie” (druk nr 8/206). 

 
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego  
z bieŜnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”. 

 
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.: „Budowa boiska sportowego z bieŜnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1  
w Chojnie” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 846/2010 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska sportowego 
z bieŜnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na podpisanie zlecenia na wykonanie remontu poboczy na 
drodze powiatowej Nr 1398Z na odcinku Godków Osiedle – Jelenin 
oraz drogi powiatowej Nr 1416Z Mieszkowice – Troszyn (druk  
nr 9/206). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe Krzysztof Michałowski z Mieszkowic  na wykonanie 
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remontu poboczy na drodze powiatowej Nr 1398Z na odcinku Godków 
Osiedle – Jelenin oraz drogi powiatowej Nr 1416Z Mieszkowice – 
Troszyn za kwotę w wysokości 18 263,94 zł brutto. PowyŜszy remont 
zostanie wykonany z materiału stanowiącego własność powiatu, 
pozostałego po przeprowadzonych remontach na drogach 
powiatowych Nr 1418Z i Nr 1498Z (ul. Odrzańska i Dworcowa)  
w Mieszkowicach. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej 
drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi w m. Brwice i wybór 
oferty (druk nr 10/206). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie EMULEX Kalinowski 
Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na wykonanie remontu 
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi 
w m. Brwice za kwotę w wysokości 44 225,00 zł brutto. PowyŜsze 
zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Chojna w  wysokości 
20 000,00 zł brutto, zgodnie z umową zawartą w dniu 15 kwietnia  
2010 r.   
 

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

 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa zachodniopomorskiego (druk nr 11/206). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
zachodniopomorskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa zachodniopomorskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 847/2010 w sprawie 
zaopiniowania projektu zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Architektury 
 i Budownictwa – Marta Szamburska. 

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad 

postępowania w przedmiocie wykonywania budŜetu powiatu  
w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pienięŜnych 
pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 12/206). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

postępowania w przedmiocie wykonywania budŜetu powiatu  
w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pienięŜnych 
pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej i po przedstawieniu uwag zobowiązał 
Zastępcę Naczelnika Wydziału „OŚ” do doprecyzowania zapisów  
w  projekcie uchwały i przedstawienia go na kolejnym posiedzeniu.   

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s Udzielenia 

pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskiego projektu 
systemowego „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach 
unijnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 (PO KL) (druk  
nr 13/206). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła p.o. Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskiego projektu 
systemowego „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach 
unijnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  2007-2013 (PO KL). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 
partnerskiego projektu systemowego „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 (PO KL) w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 848/2010 w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej 
obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do 
dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją 
partnerskiego projektu systemowego „Doradca zawodowy i pośrednik 
pracy w standardach unijnych” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 (PO KL). 
 
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie (druk nr 14/206). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 1 osoba, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 845/2010 w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek. 

 
O godz. 1100 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach, która trwała do 
godz. 1140. W tym czasie odbyło się VI  posiedzenie Nadzwyczajne Zgromadzenia 

Wspólników Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w likwidacji (druk nr 15/206). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli: Inspektor - 

Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Jarosław Witeńko,  Likwidator SPZOZ Zakład Psychiatryczny 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie  – Jerzy Piwowarczyk. 
 

Po dyskusji, Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie finansowe 
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie w likwidacji za okres od stycznia do lipca 2010r.  
i zobowiązał Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu  
w tym zakresie. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścili Inspektor  – Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko, Likwidator SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie – Jerzy Piwowarczyk. 

 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 16/206). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zarząd rozpatrzył go pozytywnie  
w części, jednogłośnie wyraŜając zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w dziale 852, rozdziale 85204, § 2320 o kwotę 10 000 zł,  
w związku z podpisaniem porozumień z tytułu zwrotu kosztów 
utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych 
powiatach.  

 
17. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 17/206). 
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 Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu popartą dokonaną 
analizą planu finansowego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie na 2010 r. oraz jego wykonania na koniec 
sierpnia b.r. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora  
w sprawie zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r.  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora WPOW w Chojnie 
do ponownego przeanalizowania planu finansowego popartego 
stosowną kalkulacją, do wprowadzenia stosownych zmian i ponownego 
wystąpienia z wnioskiem o zmianę w planie finansowym. 
 
18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 18/206) 

19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 19/206). 

 
Po zapoznaniu się z opinią Skarbnika Powiatu popartą dokonaną 

analizą planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie na 2010 r. oraz jego wykonania na koniec 
sierpnia b.r. Zarząd negatywnie rozpatrzył wnioski Dyrektora  
w sprawie zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r.  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora SOSW w Chojnie 
do ponownego przeanalizowania planu finansowego popartego 
stosowną kalkulacją, do wprowadzenia stosownych zmian i ponownego 
wystąpienia z wnioskiem o zmianę w planie finansowym. 
 
20. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 20/206). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki 
społecznej, rozdziale 85333-Powiatowy Urząd Pracy, § 4040 o kwotę 
887,94 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, 
jednocześnie zmniejszeniu ulegają środki zaplanowane w tym samym 
dziale i rozdziale, paragrafie 4010. 

 
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s 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 21/206). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie 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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie 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 –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 850/2010 w sprawie 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. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji  

w/s wyraŜenia zgody na likwidację ruchomych składników 
majątkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 22/206). 

 
Zarząd po zapoznaniu się wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji rozpatrzył go pozytywnie j ednogłośnie 
wyraŜając zgodę na likwidację ruchomych składników majątkowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, wymienionych w protokole  
nr 2/2010 z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego  
z dnia 23 sierpnia 2010r., w sposób zaproponowany przez komisję.  
 
23. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 206/III/2010. 
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 …………………………….. 


