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Protokół nr 208/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 września 2010 r. w godz. od 800 do 950 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: 
 - Projekt ugody pozasądowej dotyczącej wypłaty odszkodowania za 2004 rok 
 z działalności Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 3a/208). 
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 

zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 206/III/2010 z dnia 16 września 2010 r., został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw), protokół Nr 207/III/2010  
 z dnia 23 września 2010 r. został przyjęty większością głosów (3 – za, 1 – 
 wstrzymujący się, 0 – przeciw).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Maciej Racinowski. 
 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia dodatkowych robót drogowych związanych  
z remontem chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Gryfinie oraz wyraŜenie 
zgody na podpisanie przez Gminę Gryfino umowy z Wykonawcą  
w tym zakresie (druk nr 1/208). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie zatwierdził dodatkowe roboty drogowe jak  
i zmianę terminu realizacji inwestycji dotyczącej remontu chodnika  
w ciągu ul. 1 Maja w Gryfinie oraz wyraził zgodę na podpisanie przez 
Gminę Gryfino umowy z Wykonawcą w tym zakresie. Powiat przekaŜe 
na ten cel środki w wysokości 8 606,62 zł brutto, stanowiące 50% 
wartości robót dodatkowych.  
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Umowy z Gminą Mieszkowice w/s wykonania  
w 2010 r. remontu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - 
Gozdowice, na odcinku przejście przez m. Czelin (druk nr 2/208). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami do uszczegółowienia zapisów Umowy 
z Gminą Mieszkowice w sprawie wykonania w 2010 r. remontu drogi 
powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice, na odcinku przej ście 
przez m. Czelin poprzez  podanie zakresu prac oraz terminów 
realizacji w/w inwestycji.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez odtworzenie chodnika i zjazdów połoŜonych  
w ciągu drogi powiatowej nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin – Narost 
w miejscowości Jelenin” i wybór oferty(druk nr 3/208). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, z uwagi 

na przedłuŜenie przez oferenta terminu związania z ofertą do końca 
września, Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez odtworzenie chodnika i zjazdów połoŜonych  
w ciągu drogi powiatowej nr 1423Z Boguszczyn – Jelenin – Narost  
w miejscowości Jelenin” wybierając ofertę firmy Usługi Budowlane 
Ambroziak Jan z Gardna z oferowaną ceną w wysokości 52 629,58 zł 
brutto. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma oraz Członek Zarządu – Jan Podleśny.   

 
4. Projekt ugody pozasądowej dotyczącej wypłaty odszkodowania za 

2004 rok z działalności Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 3a/208). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Radca Prawny 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Marian Ludkiewicz.  
 

Zarząd po wprowadzeniu poprawek jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie ugody pozasądowej (wyrok Sądu Okr ęgowego  
w Szczecinie  sygn. akt IC 172/07 z dnia 16 września 2010 r.)  
w sprawie dotyczącej zapłaty odszkodowania za 2004 rok z działalności 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Radca Prawny Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie – Marian Ludkiewicz.  
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5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 4/208). 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu  

– Jan Podleśny.   
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę 
na zmianę w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
polegającą na przesunięciu łącznej kwoty w wysokości 23 865,00 zł 
pomiędzy paragrafami w związku z regulacją wynagrodzeń 
pracowników jednostki od miesiąca września b.r. 
 
6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 5/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy ogólnej budŜetu powiatu plan wydatków 
jednostki o kwotę 4 577,38 zł, z przeznaczeniem na naprawę 
ciepłomierza. 
 
7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 6/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 61 940,32 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyŜek dla nauczycieli 
(środki pochodzą z rezerwy celowej w dziale 801- Oświata  
i wychowanie kwota 52 961,19 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza kwota 8 979,13 zł). 
 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r. (druk nr 7/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
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dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę  
13 422,20 zł, zmiany dotyczą paragrafów płacowych.  

 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 8/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wnioskiem 

Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki w łącznej wysokości 143 500,00 zł. 
Zmiany związane są z podwyŜką płac dla nauczycieli, regulacją płac 
pracowników administracji i obsługi oraz wzrostem opłat za energię 
cieplną. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmiany w  harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 9/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się transzę  
w grudniu o 60 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy  
w październiku o 30 000,00 zł i w listopadzie o 30 000,00 zł. 
 
11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 10/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 1 000,00 zł. Zmiany 
dotyczą projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez wyposaŜenie pracowni szkolnych”. Kwota zwiększenia stanowi 
środki na promocję projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 
 
12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 11/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 106 000,00 zł w związku 
z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. 
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13. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 12/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc 
społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze,  
§ 4210-Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 57 999,00 zł,  
z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. Kwota 19 000,00 zł 
pochodzi z budŜetu jednostki z § 4110-Składki na ubezpieczenia 
społeczne, a kwota 38 999,00 zł z rezerwy ogólnej Powiatu. 
 
14. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 13/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852– 
pomoc społeczna, rozdziale 85201– placówki opiekuńczo-wychowawcze 
gdzie z § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 19 000,00 zł 
przesuwa się na § 4210- Zakup materiałów i wyposaŜenia  
z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (zmiana omówiona przy 
druku nr 12/208). 
 
15. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie dot. regulacji płac pracowników 
placówki (druk nr 14/208). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie, Zarząd zapoznał się z informacją  
dot. moŜliwości wprowadzenia regulacji płac pracowników od miesiąca 
września w ramach posiadanego budŜetu jednostki na 2010r. 
 
16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmian w planie dochodów budŜetowych jednostki na 
2010 r. (druk nr 15/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie dochodów jednostki na kwotę 11 800,00 zł w związku  
z koniecznością  dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. 
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17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki na 
2010 r. (druk nr 16/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 117 752,96 zł w związku 
z koniecznością  dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb 
(regulacja wynagrodzeń pracowników ZSP Nr 2 w Gryfinie). 
 
18. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 17/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z którym zwiększa się plan 
wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki 
społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy, paragraf 4010-
Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 064,24 zł, 
jednocześnie zmniejsza się paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia 
społeczne, w związku z bieŜącą realizacją budŜetu jednostki. 
 
19. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 18/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zwiększa 
się transze od września do grudnia w łącznej wysokości o 971 976,86 zł 
w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorca to mój zawód” oraz 
otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego środków  
w wysokości 756 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 
zdrowotnych  za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.   
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku  
z pismem ZUS rozliczającym składki społeczne odprowadzane  
w okresie 2000 – 2003 przez zlikwidowany obecnie Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (druk  
nr 19/208). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
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w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 710-
Działalność usługowa o kwotę 773,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi 
spłatę odsetek dla ZUS (dotyczy lat 2000, 2001 i 2003). 
 
21. 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 20/208). 

 
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 –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 853/2010 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. 
 
22. 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 21/208). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały 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. 

 
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 –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 854/2010 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. 
 
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych  między zadaniami (druk nr 22/208). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych  
między zadaniami. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych  między zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 855/2010 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych  między zadaniami. 
 
24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie za okres 01.01. – 07.07.2010 r. (druk nr 23/208). 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie za okres 01.01. – 07.07.2010 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za okres 01.01. – 07.07.2010 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
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 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za okres 01.01. – 07.07.2010 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

25. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 208/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 …………………………….. 


