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Protokół nr 210/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 14 października 2010 r. w godz. od 800 do 1100 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: 
 - Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia zgody na 
 zlecenie wykonania remontu urządzeń odwadniających drogi powiatowe  
 Nr 1381Z Lubanowo-Babinek, Nr 1362Z w m. Wirów, Nr 1356Z w m. Dołgie 
 oraz w m. Borzym gm. Gryfino (druk nr 14a/2010).  
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 

zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 209/III/2010 z dnia 7 października 2010 r. został przyjęty 
 jednogłośnie (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 1/210).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej 
realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 
2010 r. (druk nr 2/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu  
w Gryfinie za 2010 r.  
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2010 r.  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady 
Powiatu w Gryfinie za 2010 r. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Jan Podleśny. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu 
Gryfi ńskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w Moryniu” (druk nr 3/210).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego 
z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie  
w Moryniu”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 862/2010 w sprawie 
zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej  
pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu”. 
 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  

w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie (druk nr 4/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie. 



 3

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Widuchowa 
(druk nr 5/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Widuchowa. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie gminy Widuchowa w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy 
Widuchowa. 
 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Chojna (druk nr 6/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Chojna. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie miasta i gminy Chojna w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 



 4

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta  
i gminy Chojna. 
 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 7/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Trzcińsko-Zdrój. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta  
i gminy Trzcińsko-Zdrój. 
 
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z  zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Cedynia (druk nr 8/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z  zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Cedynia. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z  zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie miasta i gminy Cedynia  w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
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zadań z  zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta 
i gminy Cedynia. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Stare 
Czarnowo (druk nr 9/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Stare Czarnowo. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie gminy Stare Czarnowo w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy 
Stare Czarnowo. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Banie (druk  
nr 10/210). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Banie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie gminy Banie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy 
Banie. 
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11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w/s  powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Moryń (druk nr 11/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Moryń. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie miasta i gminy Moryń w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i 
gminy Moryń. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Mieszkowice (druk nr 12/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Mieszkowice. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie miasta i gminy Mieszkowice w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta  
i gminy Mieszkowice. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
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zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy 
Gryfino (druk nr 13/210). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie miasta i gminy Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji 
zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta  
i gminy Gryfino. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie wycinki i podcinki krzaków rosnących w pasie 
drogowym dróg powiatowych: Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica,  
Nr 1400Z Stare Objezierze-Nowe Objezierze, Nr 1398Z 
Przyjezierze – Jelenin (druk nr 14/2010).  

 
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  wycinki i podcinki 
krzaków rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych: Nr 1429Z 
Golice-Stara Rudnica, Nr 1400Z Stare Objezierze-Nowe Objezierze, 
Nr 1398Z Przyjezierze – Jelenin, firmie Usługi Warsztatowe Tadeusz 
Łyczakowski z Dolska za kwotę 9 582,00 zł brutto. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu urządzeń odwadniających 
drogi powiatowe Nr 1381Z Lubanowo-Babinek, Nr 1362Z  
w m. Wirów, Nr 1356Z w m. Dołgie oraz w m. Borzym gm. Gryfino 
(druk nr 14a/2010).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania remontu 
urządzeń odwadniających drogi powiatowe Nr 1381Z Lubanowo-
Babinek, Nr 1362Z w m. Wirów, Nr 1356Z w m. Dołgie oraz  
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w m. Borzym gm. Gryfino firmie Usługi Budowlane Ambroziak Jan  
z Gryfina za kwotę 25 864,00 zł brutto. 
 

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

 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s  wprowadzenia zakazu uŜywania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na 
wodach Jeziora Wełtyńskiego połoŜonego na terenie  gminy Gryfino 
(druk nr 15/210). 

 

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

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wprowadzenia zakazu uŜywania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na 
wodach Jeziora Wełtyńskiego połoŜonego na terenie  gminy Gryfino. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w wprowadzenia zakazu uŜywania jednostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego połoŜonego na terenie  gminy 
Gryfino w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 4 osoby,  
Przeciw – 1 osoba,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu uŜywania jednostek 
pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów 
wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego połoŜonego na terenie  
gminy Gryfino. 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia 

uchwały Nr 851/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
23.09.2010r. w sprawie określenia zasad postępowania  
w przedmiocie wykonywania budŜetu powiatu  w części dotyczącej 
dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzy-stanie 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 nr16/210). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
Nr 851/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010r.  
w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania 
budŜetu powiatu  w części dotyczącej dochodów otrzymywanych  
z tytułu opłat za korzy-stanie 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 uchylenia uchwały Nr 851/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010r.  
w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budŜetu powiatu  w części 
dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzy-stanie 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 –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 863/2010 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr 851/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
23.09.2010r. w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie 
wykonywania budŜetu powiatu  w części dotyczącej dochodów 
otrzymywanych z tytułu opłat za korzy-stanie 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. 
 
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady 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 17/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady 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. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady 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 – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady 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 tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Karina Osińska.   

 
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino  
w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 18/210). 

 
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 wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino  
w drodze darowizny nieruchomości drogowych, (ul. Mieszka I oraz  
ul. Wincentego Witosa  w Gryfinie) stanowiących własność Powiatu 
Gryfi ńskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny 
nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy 
Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych (ul. Mieszka I 
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oraz ul. Wincentego Witosa  w Gryfinie) stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa 
Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 19/210). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa 
Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości (droga 
powiatowa Nr 1374Z relacji Baniewice – Chojna) stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
  
Za – 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie na rzecz 
Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny 
nieruchomości (droga powiatowa Nr 1374Z relacji Baniewice – 
Chojna) stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 20/210). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o kwotę 
1 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 
(zabezpieczenie internatu dziewczęcego przez zimą zgodnie  
z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej). 
 
22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 21/210). 



 12

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 24 501,75 zł 
z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego. 

 
23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 22/210). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki, zgodnie  
z którym zwiększa się transzę w październiku o 200 000,00 zł oraz  
w listopadzie o 233 327,51 zł kosztem niewykorzystanej transzy 
majowej w kwocie 433 327,51 zł. 
 
24. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2010 r. (druk nr 23/210). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki, zgodnie  
z którym zwiększa się transzę w grudniu o 35 000,00 zł kosztem 
niewykorzystanej transzy wrześniowej. 

 
25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 24/210). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan wydatków jednostki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
projektu pn. „WAVE-Woda-Agua-Viz-Everywhere” ( środki na 
realizację projektu w 2010 r.).  
 
26. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 25/210). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p. o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki  
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o kwotę 9 644,70 zł. Na wysokość zrealizowanych dochodów składają 
się: wpłaty za wynajem lokalu usamodzielnionej wychowance 
placówki, wpłaty za dzierŜawę placu, wpłata rodzica z tytułu pobytu 
dzieci w placówce, dofinansowanie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci  
w Domu Dziecka na zakup kuchni elektrycznej do placówki  
w Trzcińsku-Zdroju, odszkodowanie za zniszczone mienie podczas 
ulewy, opłaty za media wykorzystywane przez wychowanków  
w mieszkaniach chronionych, nawiązka na rzecz dzieci orzeczona 
przez sąd rejonowy, jak równieŜ nadpłata składek na ubezpieczenie 
społeczne po przekroczeniu rocznej podstawy za miesiąc grudzień  
2009 r. 
 
27. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 26/210). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 
dochodów i wydatków jednostki o 18 268,00 zł, w związku                           
z darowizną w postaci pienięŜnej i uzyskaniem odszkodowania z tytułu 
uszkodzenia mienia. 
 
28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 27/210). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
przesunięcia spodków w wysokości  113 852,16 zł  pomiędzy działami  
i paragrafami w obrębie planu finansowego jednostki na 2010 r.  

 
29. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w Gryfinie w/s dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego 
typu SUV (druk nr 28/210). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Komendanta Powiatowego 

Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę na  
podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania w kwocie do 
20 000,00 zł zakupu samochodu operacyjnego typu SUV. Zapisy 
porozumienia naleŜy uzupełnić o specyfikację finansową jak równieŜ 
rzeczową dot. zarówno zakupu samochodu jak i jego wyposaŜenia 
specjalistycznego.  
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Członek Zarządu  
– Marek Hipsz. 

 
30. 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 29/210). 
 
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 864/2010 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. 
 
31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie 
utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu 
Pracy pozostających w dyspozycji ministra  właściwego do spraw 
pracy oraz wniesienia wkładu własnego na realizację tego 
przedsięwzięcia (druk nr 30/210). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła p.o. Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek,  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków oraz 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – 

Andrzej Krzemiński. 
 

Zarząd postanowił nie przedkładać pod obrady Rady Powiatu  
w Gryfinie projektu uchwały w sprawie  wyraŜenia opinii dotyczącej 
wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji 
Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji 
ministra  właściwego do spraw pracy oraz wniesienia wkładu własnego 
na realizację tego przedsięwzięcia. Jednocześnie Zarząd zobowiązał  
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p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do 
przygotowania pisma  do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania „Centra 
Aktywizacji Zawodowej” na rok 2011, z uwagi na wysokie 
zaangaŜowanie prac związanych z wyodrębnieniem CAZ   
tj. pozyskanie budynku przy ul. ŁuŜyckiej 82 w Gryfinie, wykonanie 
prac projektowych dot. adaptacji i modernizacji budynku, które 
zakończyły się w miesiącu wrześniu b.r. W związku z tym, nie jest 
moŜliwe rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych związanych  
z realizacją w/w zadania jeszcze w tym roku. Budynek, w którym 
obecnie mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, zajmowany jest 
na podstawie umowy najmu. 
 
32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk  
nr 31/210). 

 
Zarząd po omówieniu projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 
2009 – 2014 zobowiązał Wydział „RI” do poprawienia projektu 
uchwały poprzez uaktualnienie zapisów w zakresie terminów  
i wartości prac związanych z przebudową i rozbudową budynków przy 
ul. ŁuŜyckiej 82 – Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół Specjalnych 
w Gryfinie.   

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie – Bogusława Florek oraz Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
33. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na wykonanie ekspertyzy 
technicznej  robót izolacyjnych tarasu nad pomieszczeniem 
świetlicy w budynku WPOW w Chojnie (druk nr 32/210). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę za zlecenie  
wykonania ekspertyzy technicznej  robót izolacyjnych tarasu nad 
pomieszczeniem świetlicy w budynku Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie firmie Nieruchomości, 
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Pośrednictwo, Wyceny, Nadzory, Doradztwo-Opinie Michał 
Uniejewski ze Szczecina za kwotę w wysokości 3 500,00 zł brutto. 
 
34. 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. „Dostawę oleju 
opałowego lekkiego” (druk nr 33/210). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”. 

 
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 na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 865/2010 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego 
lekkiego”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji 
 i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-18/10. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
35. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

„Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Gryfi ńskiego w roku szkolnym 2009/2010” (druk nr 34/210). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2009/2010”. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego 
w roku szkolnym 2009/2010” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2009/2010”. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
36. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się pismem Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach 

informującym o działaniach  podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości 
stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej w DPS w Dębcach przez 
pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Finansów i BudŜetu 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania 
problemów adopcji z Sosnowca dot. rozwaŜenia moŜliwości zwiększenia środków 
przekazywanych dla dzieci przebywających w niespokrewnionych i zawodowych 
rodzinach zastępczych oraz opinią wydaną przez Dyrektora PCPR w Gryfinie w tym 
zakresie. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 210/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 …………………………….. 


