
 1

Protokół nr 2/IV/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 9 grudnia 2010 r. w godz. od 800 do 13.00 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 1/IV/2010 z dnia 06 grudnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Lucyna Zawierucha. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie prac remontowych w zajmowanych na podstawie 
umowy najmu pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy 
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie oraz na zaliczenie nakładów 
poniesionych na remont na poczet opłat z tytułu najmu (druk  
nr 1/2). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie prac remontowych  
w zajmowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
na podstawie umowy najmu pomieszczeniach znajdujących się  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie. Jednocześnie 
Zarząd nie wyraził zgody na zaliczenie nakładów poniesionych  
na remont na poczet opłat z tytułu najmu, gdyż wielkość budżetu 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego umożliwia 
wykonanie w/w remontu w ramach środków własnych jednostki. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk nr 2/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój 
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 3/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko-
Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd postanowił podjąć decyzję 
o rozstrzygnięciu przyjęcia projektu uchwały po wizytacji  
w/w nieruchomości. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wygaszenia trwałego zarządu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na 
nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino oraz 
przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/2). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
wygaszenie trwałego zarządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie na działkach nr 75/9, 75/10, 75/11, 75/12 i 75/13, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 
ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego? 
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Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w najem, nieruchomości, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/2). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w najem, 
nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, do 
którego uzasadnienia zgłosił poprawki. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w najem, nieruchomości, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat  
w najem, nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, wraz z proponowanymi poprawkami. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Lucyna Zawierucha. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Podinspektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Kinga Koeller. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie  
o dofinansowanie wynajmu autokaru (druk nr 6/2). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Gryfinie, Zarząd na wniosek Pana Jana Gładkowa, większością 
głosów nie wyraził zgody na dofinansowanie wynajmu autokaru. 
Jednocześnie niektórzy członkowie Zarządu zadeklarowali dobrowolne 
przekazanie kwoty na w/w cel ze środków prywatnych (własnych). 
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Członek Zarządu Powiatu Jan Gładkow zgłosił wniosek o negatywne 
rozpatrzenie w/w wniosku dot. sfinansowania wynajmu autokaru 
proponując ewentualne częściowe pokrycie kosztów, argumentując,  
że Szkoła powinna zwrócić się do prywatnych przewoźników z taką 
prośbą a nie ze środków publicznych. Każdy podróżujący powinien 
współfinansować przejazd.  
 
Wniosek został przyjęty większością głosów: 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba, 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki - Kinga Koeller. 

 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s 

zwiększenia wydatków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na rok 2011 (druk nr 7/2). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie wydatków  
w wysokości 20 000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na 2011 r. poprzez zmiany w projekcie budżetu na 2011 
rok. Zwiększenie ma związek z nałożeniem nowych obowiązków na 
Powiat Gryfiński polegających na usuwaniu pojazdów i przetrzymaniu 
pojazdów usuniętych z drogi. Jednocześnie w związku z powyższym 
Zarząd jednogłośnie przegłosował autopoprawkę do projektu budżetu 
powiatu na 2011 rok. 
 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2010 (druk nr 8/2). 

 
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na rok 2010 polegających na zwiększeniu transzy grudniowej 
o niewykorzystane środki w listopadzie br. 
 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 9/2).  
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego. 
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Członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny zgłosił wniosek o zwiększenie 
wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego w punkcie dodatek funkcyjny  
z 1600 zł na 2000 zł, argumentując taką propozycję tym, że w okresie 
2008-2010 pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
czterokrotnie podnoszono poziom wynagrodzenia. 
 
Wniosek został przyjęty większością głosów: 
Za – 3 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 1 osoba, 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski nie głosował. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego, zgodnie z proponowanym 
wnioskiem? 
 
Za – 3 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 1 osób 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski nie głosował. 
 
 Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego 
wraz z proponowanymi poprawkami. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/2).  
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego,  
do którego wprowadził poprawki. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego zgodnie z proponowanymi 
zmianami? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 1 osób 
 
 Zarząd przyjął większością głosów projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu 
Gryfińskiego wraz proponowanymi poprawkami. 
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s 

upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu (druk nr 11/2).  
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu. 
 
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2010 rok (druk nr 12/2).  
 

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

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok. 
 
13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 Zarząd zapoznał się z pozytywnymi opiniami wyrażonymi uchwałami 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  
z dnia 1 grudnia 2010 r.: 
1. Nr CXXXV/390/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, 
2. Nr CXXXV/391/2010 w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku, 
3. Nr CXXXV/392/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Członek Zarządu Jan Gładkow zapytał o Zamek w Swobnicy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wspieranie ochrony 
zabytków wpisana jest w ustawie wszystkim jednostkom samorządu 
terytorialnego, czyli zarówno gmina jak i powiat mogą się zajmować 
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zabytkami w zakresie przekazywania dotacji na ten cel. Dzisiaj ten zamek 
ma właściciela i przede wszystkim podlega nadzorowi Konserwatora 
zabytków. Cztery lata temu Konserwator zabytków złożył wniosek  
o wywłaszczenie. Przeprowadzana w 2006 roku procedura wywłaszczenia 
została zakończona odmownie w lutym 2007 roku (z powodu niespełnienia 
wszystkich przesłanek). Na chwilę obecną Zamek posiada właściciela  
i w pierwszej kolejności powinien działać Konserwator zabytków i PINB 
oraz najbardziej zainteresowany – Gmina Banie, która sprzedała tą 
nieruchomość. 
 
O godz. 10.30 Zarząd Powiatu w Gryfinie udał się na wizytację 
następujących jednostek: 
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
- Zespół Szkół Specjalnych oddział w Nowym Czarnowie, 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 
 O godz. 13.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu zamknął posiedzenie. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 2/IV/2010. 
 
 
Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________   
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


