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Protokół nr 211/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 20 października 2010 r. w godz. od 1000 do 1230 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 Zarządu Powiatu do Komisji BudŜetowej w/s zmiany przeznaczenia 
 rezerw celowych (druk nr 7a/2011).  
    Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 

zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 210/III/2010 z dnia 14 października 2010 r. został przyjęty 
 jednogłośnie (3 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 1/211). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów i wydatków jednostki o 6 375,00 zł, w związku                   
z otrzymanymi odpłatnościami od wychowanków za mieszkania 
chronione w Chojnie. Środki przeznacza się na wynagrodzenia z tytułu 
umowy zlecenia za koordynację mieszkaniami chronionymi w Chojnie. 
 
2. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków oraz  zmiany  
w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 2/211). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie jednogłośnie wyraził zgodę 
na zwiększenie planu dochodów jednostki o 720,00 zł, dokonuje się 
zmian między paragrafami o 1 522,00 zł oraz zwiększa plan wydatków 
o 38 590,00 zł (kwota 720,00 zł z dochodów i 37 870,00 zł z rezerwy 
celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza),  
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, wypłatę świadczeń 
pośmiertnych oraz nagrody jubileuszowej. 
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O godz. 1020 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach, która 
trwała do godz. 1100. W tym czasie Członkowie Zarządu uczestniczyli  

w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   
 

3. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków oraz  zmiany  
w harmonogramie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 3/211). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie zgodnie z którym zwiększa 
się plan wydatków jednostki o kwotę 900,00 zł (zwiększenie transzy  
w październiku o 900,00 zł) w związku z otrzymaniem darowizny. 

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 4/211). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów jednostki o kwotę 1 986,57 zł (zwiększenie dochodów  
w październiku), w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach 
prac interwencyjnych. Wypłacane wynagrodzenie wraz ze składką 
ZUS będzie refundowane przez PUP w Gryfinie - filię w Chojnie.  
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budŜetowych jednostki 
na 2010 r. (druk nr 5/211). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki o 29 396,85 zł. Zmiany dotyczą 
projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposaŜenie pracowni szkolnych”. Niewykorzystany wkład własny do 
projektu przeznacza się na adaptację i remont pracowni hotelarskiej, 
obsługi konsumenta, diagnostycznej i gastronomicznej, które zostały 
wyposaŜone w ramach programu RPO. 
 
6. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie 

wydatków budŜetowych Starostwa Powiatowego na 2010 r. (druk 
nr 6/211). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu 
Informatyki z dnia 15.10.2010 r., zgodnie z którym dokonuje się zmian 
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 8 837,05 zł. 
Zwiększa się paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budŜetowych o 8 105,05 zł, z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa i paragraf 4300-
Zakup usług pozostałych o 732,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za 
usługi informatyczne dla Wydziału Komunikacji i Tra nsportu. 
 
7. 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 7/211). 
 
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 866/2010 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. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
 
8. Wniosek Zarządu Powiatu do Komisji BudŜetowej w/s zmiany 

przeznaczenia rezerw celowych (druk nr 7a/2011).  
 

W związku z wyrokiem Sądu Okr ęgowego w Szczecinie w sprawie  
z 2004 roku dotyczącej nieprawidłowego odebrania porodu w SPZOZ 
Szpital Rejonowy w Gryfinie oraz niewypracowania zaplanowanych 
dochodów ze sprzedaŜy składników majątkowych, Zarząd Powiatu  
w Gryfinie wnosi o zmianę przeznaczenia rezerw celowych: 
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• w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
działalność – kwota 500 000,00 zł (środki przeznaczone na skutki 
podwyŜek dla nauczycieli zostały wypłacone), 

• w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-Pozostała 
działalność – kwota 100 000,00 zł, 

• w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała 
działalność – kwota 84 000,00 zł, 

• w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-
Pozostała działalność – kwota 90 000,00 zł, 

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania- kwota 230 300,00 zł, 
zmniejszenie dochodów ze sprzedaŜy mienia- kwota 500 000,00 zł  
i zwiększenie rezerwy ogólnej – kwota 43 700,00 zł. 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2010 rok (druk nr 8/211). 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok 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 zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok. 

 
 
10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyraŜenia zgody na zwrot urządzenia  - Telefax Panasonic  
KX-F (druk nr 9/211).  

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie jednogłośnie wyraŜając zgodę na 
zwrot urządzenia  - Telefax Panasonic KX-F, stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyraŜenia zgody na zwrot komputera i monitora lub ich kasację 
(druk nr 10/211). 
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Zarząd po zapoznaniu się z ekspertyzą pozytywnie rozpatrzył 
wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
jednogłośnie wyraŜając zgodę na kasację i utylizację komputera 
Bestseler III i monitora stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s wyraŜenia zgody na likwidacje zuŜytych składników majątku 
ruchomego znajdujących się w jednostce (druk nr 11/211). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z ekspertyzami pozytywnie rozpatrzył 

wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
jednogłośnie wyraŜając zgodę na przeprowadzenie likwidacji zuŜytych 
składników majątku ruchomego zgodnie z propozycjami 
wymienionymi w protokole nr 01/2010 z oceny składników majątku 
ruchomego  z dnia 11.10.2010 r.   
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji 
 i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie  
z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (druk 
nr 12/211). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył pracownik Referatu  
ds. Rodzin Zastępczych oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Katarzyna Poprawska. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie 
Gryfi ńskim. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie  
z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim 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 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających  
w Powiecie Gryfińskim. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  pracownik Referatu  
ds. Rodzin Zastępczych oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Katarzyna Poprawska. 
 

14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 
zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą Chojna 
w/s współfinansowania przebudowy chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole w m. Nawodna (druk  
nr 13/211).  

 
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 aneksu do umowy 
zawartej z Gminą Chojna w sprawie współfinansowania przebudowy 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna – Lisie Pole  
w m. Nawodna, w którym zwiększa się wartość zadania do  
213 534,48 zł brutto oraz wydłuŜa się termin zakończenia robót do 
dnia 30 listopada 2010 r.  Powiat przekaŜe na ten cel środki finansowe 
w łącznej wysokości 108 534,48 zł brutto. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
15. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak  
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 211/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 …………………………….. 


