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Protokół nr 207/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 23 września 2010 r. w godz. od 800 do 1030 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 następujące punkty: 
     - Wniosek Skarbnika Powiatu w/s prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych (druk nr 12a/207). 
     - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania 

porozumienia z Gminą Chojna w/s wspólnego remontu chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1390Z Chojna-Piasek w m. Krzymów (druk nr 13/207). 

    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).   

 
1. Spotkanie z pełnomocnikiem dotyczące odszkodowania za 2004 rok 

z działalności Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Radca Prawny 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Marian Ludkiewicz.  

 

Zarząd po zapoznaniu się z wyrokiem Sądu Okr ęgowego  
w Szczecinie  sygn. akt IC 172/07 z dnia 16 września 2010 r.  
dot. odszkodowania za 2004 rok z działalności Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie, wypracował stanowisko a następnie przestawił propozycję 
spłaty wierzytelności pełnomocnikom powoda z Kancelarii Prawniczej 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech s.c. ze Szczecina. PowyŜsza propozycja 
stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 
2. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turyst yki  

w/s wsparcia finansowego koncertu na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 1/207). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Inspektor  w Wydziale 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Sylwia Cieśla. 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie nie wyraŜając 
zgody na wsparcie finansowe Stowarzyszenia Twórczego Paka Art.  
w związku z organizowanym przez nich koncertem na rzecz Domu 
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Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, z uwagi na to, iŜ wniosek 
wpłynął pod koniec roku budŜetowego a zaplanowane środki 
finansowe zostały zaangaŜowane na cele zgodnie z wcześniej złoŜonymi 
wnioskami. 

 
3. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turyst yki  

w/s dofinansowania wydania II tomu „Rocznika Chojeńskiego” 
(druk nr 2/207). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki jednogło śnie nie wyraŜając 
zgody na dofinansowanie wydania II tomu „Rocznika Chojeńskiego” 
przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita”  
z uwagi na to, iŜ wniosek wpłynął pod koniec roku budŜetowego  
a zaplanowane środki finansowe zostały zaangaŜowane na cele zgodnie 
z wcześniej  złoŜonymi wnioskami. Obowiązujące procedury 
wynikaj ące z ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie wskazują moŜliwość złoŜenia wniosku w stosownym 
trybie.  
 
4. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turyst yki w/s: 
 - ustalenia wysokości nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji 
 Dnia Edukacji  Narodowej, 
 - rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Starosty 
 Gryfi ńskiego dla  nauczycieli szkół i placówek  prowadzonych 
 przez Powiat Gryfiński, 
 - wytypowanie dyrektorów jednostek oświatowych do nagrody 
 Starosty  Gryfińskiego (druk nr 3/207).     

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd jednogłośnie ustalił wysokość nagrody Starosty 
Gryfi ńskiego oraz zatwierdził listę dyrektorów i nauczycieli którym 
przyznano nagrody  Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w łącznej wysokości 20 000,00 zł. W/w środki b ędą 
pochodziły ze środków zaplanowanych w budŜecie Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Inspektor w Wydziale Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Sylwia Cieśla.   
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5. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa o wykonywaniu 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 4/207).     

 
 

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

 
Po zapoznaniu się z informacją  Zastępcy Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wykonywaniu 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, Zarząd jednogłośnie zobowiązał 
Zastępcę Naczelnika Wydziału „OŚ” do ponownego przedstawienia 
informacji w tym zakresie która będzie zawierała: 

-  całkowitą wysokość środków z wpływów otrzymywanych z tytułu 
 opłat za korzystanie ze środowiska; 

- wysokość środków uwzględnionych w uchwale budŜetowej, 
 informacj ę przedstawiającą które jednostki i wydziały 
 realizowały zadania (ich rodzaj i zakres) w ramach środków 
 otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
 i w jakim stopniu zadania te będą zrealizowane do końca roku;  

- analizę rozpoczętych  przez powiat inwestycji w celu określenia 
 elementów, które moŜna sfinansować ze środków 
 otrzymywanych  z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
 np.: elementy boiska w Gryfinie i w Chojnie, które kwalifikuj ą 
 się do zadań ujętych w Prawie ochrony środowiska. 
 
6. 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 5/207). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

postępowania w przedmiocie wykonywania budŜetu powiatu  



 4

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. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie 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  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 851/2010 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. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie  majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego” z podziałem na dwie części zamówienia 
(druk nr 6/207). 

 
 

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 protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie  majątku, 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu 
Gryfi ńskiego wybierając: 

- na  część II zamówienia dot. ubezpieczeń komunikacyjnych ofertę 
firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance 
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Group Oddział w Szczecinie z oferowaną ceną w wysokości  
43 880,00 zł brutto. 

- na  część I zamówienia dot. ubezpieczenia mienia  
i odpowiedzialności cywilnej  ofertę firmy InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie  
z oferowaną ceną w wysokości 79 298,02 zł brutto. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s uniewaŜnienia postępowania i zatwierdzenie 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 
,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Gryfinie” (druk nr 7/2 07). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
uniewaŜniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie 
boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 
2012” w Gryfinie”, ze względu na brak decyzji administracyjnych, 
które uniemoŜliwiaj ą zawarcie niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tym zakresie.  
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców  Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie” (druk nr 8/207). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sporządzanie i dostarczanie 
całodziennego wyŜywienia dla mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie” wybierając ofertę firmy Usługi 
Gastronomiczne, Pralnicze, Stanisław Kasjan z Gryfina z oferowaną 
ceną w wysokości 419 319,30 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „RI” do 
zmiany proporcji kryteriów wyboru najkorzystniejsze j oferty przy 
ogłaszaniu w kolejnych latach przetargu w tym zakresie.  
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyraŜenia zgody na przebudowę 
pomieszczenia przeznaczonego na bankomat, znajdującego się na 
parterze budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie (druk  
nr 9/207). 

 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na bankomat, 
znajdującego się na parterze budynku przy ul. 11 Listopada 16 d  
w Gryfinie oraz na dysponowanie tą częścią nieruchomości na cele 
budowlane zgodnie z przedstawionym we wniosku zakresem prac.  
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania projektu  
pn.: „Kierunki rozwoju opieki długoterminowej i reh abilitacji 
leczniczej w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2010-
2015” (druk nr 10/207). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Zarząd zaopiniował bez uwag projekt  
pn.: „Kierunki rozwoju opieki długoterminowej i reh abilitacji 
leczniczej w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2010-2015”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 11/207). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków z tytułu realizacji zadań w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne, § 4170 o kwotę 420,00 zł  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie 
zmniejszając środki zaplanowane w tym samym dziale, rozdziale,  
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§ 4210 o kwotę 420,00 zł. Zmiana wynika z konieczności uczestniczenia 
lekarzy specjalistów na posiedzeniach zespołów orzekających – 
działających w poradni. 

 
13. 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 12/207). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały 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. 

 
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 
 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 852/2010 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. 
 
14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s prawdopodobieństwa naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych (druk nr 12a/207). 
 

Na wniosek Skarbnika Powiatu w związku  
z prawdopodobieństwem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
Zarząd jednogłośnie zlecił Specjaliście ds. Kontroli Edycie Szturo 
przeprowadzenie kontroli w zakresie ewidencji dochodów i wydatków 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, 
obejmującej okres od stycznia do sierpnia 2010r.  
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna w/s wspólnego 
remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna-
Piasek w m. Krzymów (druk nr 13/207). 
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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 podpisanie porozumienia  
z Gminą Chojna w sprawie wspólnego remontu chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna-Piasek w m. Krzymów. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
 
16. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak  
 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 207/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 …………………………….. 


