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Protokół nr 5/IV/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 30 grudnia 2010 r. w godz. od 800 do 915 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 – Wicestarosta Jerzy 

Miler. 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 podpisanie Aneksu Nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój (druk nr 3a/5). 
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
zał. nr 2).    

3. Protokół Nr 4/IV/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na zlecenie wycinki 53 drzew na drodze powiatowej Nr 1386Z 
Nawodna – Bielinek w m. Piasek wraz z wykarczowaniem korzeni 
drzew kolidujących z budową chodnika (druk nr 1/5). 

 
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 Spółdzielni Usług Rolnych  
„ROL-BUD” z Trzci ńska-Zdrój wycinki 53 drzew wraz  
z wykarczowaniem korzeni drzew kolidujących z inwestycją budowy 
chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna-Bielinek  
w m. Piasek, do dnia 30 stycznia 2011 r. za kwotę    6 505 zł netto + 
podatek VAT obowiązujący na dzień wystawienia faktury.  

 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji doraźnej  

ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna 
tartacznego i stosowego pozyskanego przy budowie drogi 
powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki 
oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia 
zasad przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna 
tartacznego i stosowego pozyskanego przy budowie drogi 
powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki 
(druk nr 2-3/5). 

 



 2

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna 
tartacznego i stosowego pozyskanego przy budowie drogi powiatowej 
nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki (druk nr 2/5). 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna tartacznego  
i stosowego pozyskanego przy budowie drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo 
– Gajki, w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 13/2010 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia 
licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna tartacznego i stosowego 
pozyskanego przy budowie drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki 
na odcinku Bartkowo – Gajki. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna tartacznego  
i stosowego pozyskanego przy budowie drogi powiatowej nr 1362Z 
Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki (druk nr 3/5), do którego 
wprowadził poprawki. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia zasad przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaŜ drewna tartacznego i stosowego 
pozyskanego przy budowie drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku Bartkowo – Gajki, 
zgodnie z proponowanymi zmianami? 
 
Za – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 14/2010 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia licytacji 
ustnej na sprzedaŜ drewna tartacznego i stosowego pozyskanego przy 
budowie drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odcinku 
Bartkowo – Gajki. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 

zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do Porozumienia w sprawie 
powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 3a/5).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę    na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
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Porozumienia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powierzenia zadań 
zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój, 
wprowadzającego zmiany terminu przeglądu realizowanych robót 
oraz daty przekazania ostatniej transzy dotacji w wysokości 3 000 zł, 
tj. do 31 grudnia 2010 r. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił  Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s wyraŜenia zgody na zakwalifikowanie wykazanych 
składników majątku ruchomego  jednostki do kategorii majątku 
zuŜytego (druk nr 4/5). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Informacji – Agnieszka Turek.   

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację 
składników majątku ruchomego jednostki wykazanych  
w następujących protokołach: 

• protokół oceny składników majątku ruchomego nr 01/2010  
o dopuszczenie i fizycznie zlikwidowanie składników wyposaŜenia 
szkoły w księdze inwentarzowej internatu ZSP Nr 2; 

• protokół oceny składników majątku ruchomego nr 02/2010  
o dopuszczenie i fizycznie zlikwidowanie składników wyposaŜenia 
szkoły w księdze inwentarzowej kuchnia internatu ZSP Nr 2; 

• Protokół oceny składników majątku ruchomego nr 03/2010  
o dopuszczenie i fizycznie zlikwidowanie składników wyposaŜenia 
szkoły w księdze inwentarzowej wyposaŜenie szkolne ZSP Nr 2. 

 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upowaŜnienia 

radcy prawnego Pana Mariana Ludkiewicza do reprezentowania 
Powiatu Gryfińskiego w sprawie roszczeń regresowych (druk  
nr 5/5). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia radcy 

prawnego Pana Mariana Ludkiewicza do reprezentowania Powiatu 
Gryfi ńskiego w sprawie roszczeń regresowych przeciwko X*  
i Y* 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
upowaŜnienia radcy prawnego Pana Mariana Ludkiewicza do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego  
w sprawie roszczeń regresowych przeciwko X* i Y* w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
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Za – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 15/2010 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie upowaŜnienia radcy prawnego Pana Mariana 
Ludkiewicza do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w sprawie 
roszczeń regresowych przeciwko X* i Y*. 
*Wyłączenie z dostępu do informacji publicznej na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 
z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Osoba dokonująca wyłączenia informacji: Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Informacji. 
 

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

 
O godz. 845 Wicestarosta Jerzy Miler ogłosił 10 minutową przerwę  
w obradach. 

 
6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu wydatków budŜetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 6/5). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie    zmian w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 710-Działalność usługowa, 
rozdziale 71013–Prace geodezyjne i kartograficzne, polegających  
na zmniejszeniu § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników  
a zwiększeniu § 4440-Odpisy na zakładowy funduszu świadczeń 
socjalnych, o kwotę 600 zł.     
 
7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań, 
których termin zapłaty upływa w 2011 r. (druk nr 7/5). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, jednogłośnie wyraził 
zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 3 800 zł, z tytułu 
kontynuacji umów: na dostawę wody źródlanej Eden Sp. z o.o.,  
na serwis kotłowni olejowej Calesco Sp. z o.o., na usługi bhp Firma 
Handlowo-Usługowa MAH w Gryfinie oraz na przedłuŜenie 
abonamentu korzystania z serwisu internetowego „Prawo Oświatowe”, 
„Vademecum Głównego Księgowego” – Wolters Kulwer Polska  
Sp. z o.o.,  których termin zapłaty upływa w 2011 r. 
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8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budŜetowych jednostki  
na 2010 r. (druk nr 8/5). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się    zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki  
w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły 
podstawowe specjalne o kwotę 175,00 zł. Przesunięcie środków 
finansowych z § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
związane jest z koniecznością zapewnienia środków finansowych  
na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170).    

 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 9/5). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie 
wydatków budŜetowych jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80102-Szkoły Specjalne o kwotę 6 774,34 zł.  
Wprowadzenie zmian podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia 
środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych  
od wynagrodzeń.  
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s upowaŜnienia dyrektora jednostki do zaciągnięcia 
zobowiązania, którego termin zapłaty upływa w roku następnym 
(druk nr 10/5). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie wyraził zgodę  
na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 31 500 zł na zakup oleju 
opałowego, którego termin zapłaty nastąpi w 2011 r.  
Zakup oleju opałowego jest niezbędny w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania jednostki. 
 
11. 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 11/5). 
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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. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 16/2010 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 
Gryfi ńskiego na 2010 rok. 
 
12. 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 12/5). 

 
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. 
 
Członek Zarządu Jerzy Miler: 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 – 4 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 

 
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 17/2010 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. 
 
13. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
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-  Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. na pismo z dnia 6 grudnia 2010r. Prezesa NZOZ „Intermed” Sp. z o.o.  
dot. rozwiązania umowy na badania diagnostyczne z dnia1 lipca 2008 r. 
- Zarząd zapoznał się z pismem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie z dnia 6 grudnia 2010 r. dot. wsparcia 
finansowego na zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych na terapie  
i rehabilitacje Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 5/IV/2010. 
 
 
Protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz _______________________________   
 

 

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 …………………………….. 


