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Protokół nr 214/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 12 listopada 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 następujące punkty: 

- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039 
(druk nr 10/214). 

 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s  uchwalenia budŜetu   
Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (druk nr 11/214). 

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

3. Protokoły: Nr 212/III/2010 z dnia 28 i 29 października 2010 r.,  Nr 213/III/2010  
 z dnia 4 listopada 2010 r. zostały przyjęte jednogłośnie (3 – za,  
 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie oraz skierowania wystąpienia 
pokontrolnego do kierownika jednostki (druk nr 1/214). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył  Główny Specjalista 

 ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

Na wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli Zarząd jednogłośnie 
przyj ął protokół z kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie sygn. K.ES.0913-7/10 z dnia 
28.10.2010 r. oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do kierownika jednostki. Jednocześnie 
Zarząd skierował zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych w Szczecinie o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych, określonej w art. 7 ustawy z dnia 17.12.2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.   
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Główny Specjalista ds. Kontroli  
 – Edyta Szturo. 

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
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egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 2/214). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych  
w Gryfinie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 877/2010 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego (druk nr 3/214). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Chojnie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 878/2010 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
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egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Aneksu do porozumienia w/s powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk  
nr 4/214). 

 
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 porozumienia zawartego z Gminą Moryń w sprawie powierzenia 
zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń, w którym 
zmienia się przeznaczenie środków finansowych w wysokości  
3 000,00 zł, - zostaną one przeznaczone na remont odcinka chodnika 
przy ul. Lipowej w Moryniu. 

 
5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenie 

zgody na zlecenie dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych (druk nr 5/214). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie dostawy piasku w ilości 
735 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych firmie POL-
BETON z m. Tetyń za kwotę 10 939,74 zł brutto.  
 

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

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na podpisanie umowy na 
wykonanie robót towarzyszących wynikłych w trakcie prowadzenia 
robót związanych z usunięciem awarii tarasu nad pomieszczeniem 
świetlicy w budynku WPOW w Chojnie na podstawie umowy  
nr RI-25/10  z dnia 19.08.2010r. oraz  podpisanie  aneksu 
przedłuŜającego termin wykonania umowy nr RI-25/10 (druk  
nr 6/214). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie umowy z Firmą Handlowo-Usługową 
GEKO z Pyrzyc na wykonanie robót towarzyszących wynikłych  
w trakcie prowadzenia robót związanych z usunięciem awarii tarasu 
nad pomieszczeniem świetlicy w budynku Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie na podstawie umowy  
nr RI-25/10 z dnia 19.08.2010r. za kwotę 23 554,63 zł brutto oraz  na 
podpisanie  aneksu przedłuŜającego termin wykonania umowy  
nr RI-25/10 do 30 marca 2011 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na zawarcie z Gminą Gryfino 
porozumienia na wykonanie dokumentacji projektowej i remontu 
budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Gryfinie (druk  
nr 7/214). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie wyraŜając zgodę 
na zawarcie porozumienia z Gminą Gryfino na przekazanie za 
pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego dotacji celowej w wysokości 
100 000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym na wykonanie dokumentacji 
projektowej i remontu budynku, słuŜącego realizacji zadań 
statutowych w/w Stowarzyszenia. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
8. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zawarcia porozumienia z Gminą 

Gryfino w/s przekazania dotacji na zakup przez Komendę 
Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie samochodu 
operacyjnego rozpoznawczo-ratowniczego (druk nr 8/214). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu 

jednogłośnie wyraŜając zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie 
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przekazania przez Gminę Gryfino dotacji celowej w wysokości 
20 000,00 zł na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Gryfinie samochodu operacyjnego rozpoznawczo-
ratowniczego uterenowionego z napędem 4x4 typu SUV. 
 
9. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zawarcia Umowy z Gminą Chojna 

w/s przekazania Gminie dotacji celowej dla straŜaka OSP  
w Chojnie poszkodowanego w wypadku samochodowym (druk  
nr 9/214). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu 

jednogłośnie wyraŜając zgodę na zawarcie Umowy w sprawie 
przekazania dla Gminy Chojna dotacji celowej w wysokości  
10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla straŜaka Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Chojnie poszkodowanego w wypadku 
samochodowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 31 w Lisim 
Polu.  
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2011 – 2039 (druk nr 10/214). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na lata 2011 – 2039. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 
– 2039?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

  
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s  uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (druk 
nr 11/214). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie  uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

  
Zarząd przyjął jednogłośnie projekt budŜetu Powiatu Gryfińskiego 

na 2011 rok, który zostanie przesłany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz złoŜony w Biurze Obsługi Rady i Zarządu  
w ustawowym terminie. Zarząd ustalił: 
- dochody Powiatu Gryfińskiego na 2011 r. na kwotę 65 383 103,39 zł,  
- wydatki Powiatu Gryfi ńskiego na 2011 r. na kwotę  66 383 103,39 zł.              
 Planowany w roku 2011 deficyt budŜetowy Powiatu Gryfińskiego 
ustalony jako róŜnica planowanej wysokości dochodów i planowanej 
wysokości wydatków oszacowany został na poziomie 1 000 000,00 zł. 
Źródło pokrycia deficytu stanowić będą wolne środki, jako nadwyŜka 
środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu. 
 
12. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z uchwałą Kolegium RIO w Szczecinie w sprawie umorzenia 
postępowania dot. stwierdzenia niewaŜności uchwały Nr 851/2010 Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z dnia 23 września 2010 r.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 214/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 …………………………….. 


