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Protokół nr 11/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 lutego 2011 r. w godz. od 800 do 940  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 bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 10/IV/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budŜetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 1/11). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie 
środków w obrębie planu finansowego jednostki na 2011 r., stosownie 
do którego zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków o 87 438,00 zł  
w związku z realizacją projektu systemowego  Projektu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Piramida kompetencji”. 
 
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budŜetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 2/11). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków budŜetowych jednostki na 2011 r., o kwotę 
27 805,89 zł.  

 
3. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków  budŜetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 3/11). 

 
Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
zwiększenie planu dochodów i wydatków budŜetowych jednostki na 
2011 r., o 750,00 zł w związku z przekazaniem przez Fundację 
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Przyjaciółka w/w kwoty na stypendium dla jednego z wychowanków  
placówki z grupy usamodzielnienia.   
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk  
nr 4/11). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 29/2011 w sprawie 
wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok (druk nr 5/11). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami na 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 30/2011 w sprawie 
uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok. 

 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania 

uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok  
i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do 
dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których są 
dysponentami na 2011 rok (druk nr 6/11). 
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Zarząd po omówieniu projekt uchwały w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok i upowaŜnienia 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników 
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania zmian w planie 
wydatków budŜetowych, których są dysponentami na 2011 rok,  
jednogłośnie wprowadził poprawkę, zgodnie z którą § 5 ust. 3 otrzymał 
brzmienie: „Pobrane dochody budŜetowe związane z realizacją zadań 
własnych powiatu jednostki budŜetowe przekazują na rachunek 
bieŜący budŜetu powiatu, według stanu środków na:…” 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawką uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 
rok i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych 
słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania zmian w planie wydatków budŜetowych, których są 
dysponentami na 2011 rok?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 31/2011 w sprawie 
wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok  
i upowaŜnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do dokonywania 
zmian w planie wydatków budŜetowych, których są dysponentami na 
2011 rok. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umowy na 
„Wykonanie dokumentacji projektowej na windę oraz remont II  
i III pi ętra budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” (druk nr 7/11).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, po rozpatrzeniu ofert na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej na windę oraz remont II i III pi ętra budynku internatu 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, Zarząd 
jednogłośnie wybrał ofertę firmy Piotr Fiuk Pracownia 
Architektoniczna ze Szczecina za kwotę 30 750,00 zł brutto i wyraził 
zgodę na podpisanie umowy w tym zakresie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 
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8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
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.: „Remont 
cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych 
w 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: 
Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie  
i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-
Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” (druk nr 8/11). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie  
pn. „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych 
w 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino  
i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III 
– gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, 
Moryń i Mieszkowice”. 

 
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 pn.:  „Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych  
w 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: 
Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń  
i Mieszkowice” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 32/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Remont cząstkowy grysami 
i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2011 roku, z podziałem na 4 
zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - 
gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III – gminy: Chojna i Trzcińsko-
Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.02.2011.MI. 
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9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyraŜenia 
zgody na  sprzedaŜ drewna pozyskanego przy budowie drogi 
powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo – Gajki w ilości  
69,06 m3, w trybie bezprzetargowym (druk nr 9/11).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na  sprzedaŜ drewna pozyskanego przy 
budowie drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo – Gajki  
w ilości 69,06 m3 firmie TARPOL-DREW z Gryfina za kwot ę  
15 000,00 zł brutto.  

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „ZD” do sprawdzenia 
stanu drogi na wysokości mostka w m. Wirów oraz zapoznania się  
w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino z planem zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Wirówek oraz obrębu Wirów, w zakresie 
dróg powiatowych. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Gryfi ńskiego do projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” (dru k  
nr 10/11).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska, natomiast 
posiedzenie opuścił Wicestarosta – Jerzy Miler.  

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, Zarząd większością głosów wyraził zgodę na przystąpienie 
Powiatu Gryfińskiego do projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”, 
który ma na celu zdiagnozowanie stanu środowiska na terenie powiatu   
a Starosta Gryfiński podpisał deklarację w tym zakresie. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Gryfi ńskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania 
kultury fizycznej i turystyki (druk nr 11/11).  
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego 
w 2011 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty  
w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej  
i turystyki i wprowadził poprawki w tre ści ogłoszenia stanowiącego  
załącznik do w/w projektu uchwały, gdzie: 

- w dziale III Termin i warunki realizacji zada ń pkt 1 otrzymał 
brzmienie: „W konkursie mogą brać udział oferty zadań, które będą 
realizowane w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia  31 grudnia  
2011 r. oraz zrealizowane od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 
2011 r.”. 

- w dziale IV Termin składania ofert w pkt 4 dodano ppkt 3  
w brzmieniu: „Wykaz planowanych innych zadań do realizacji w 2011 
roku”.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem wraz z poprawkami uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty  
w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 33/2011 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe  
i inne podmioty w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
12. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
1. Zarząd zapoznał się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie  

z powództwa Powiatu Gryfińskiego przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu w Szczecinie o zapłatę. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Starostwa Powiatowego w Szczecinku zawierającym 
zbiorcze zestawienie budŜetów Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
w Województwie Zachodniopomorskim. 
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Radna Ewa Dudar zapytała czy będzie budowane boisko przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 
2012”, bo jeŜeli powiat zamierza budować boisko tylko ze środków własnych, to czy 
nie lepiej środki finansowe na to zadanie przekazać na utworzenie pracowni szkolnych, 
które zdaniem radnej są dla szkoły sprawą priorytetową. 
 
Starosta Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe środki finansowe na budowę boiska  
są w części zapisane w budŜecie, natomiast dla szkoły bardziej przydatne będzie boisko 
rozbudowane, tak jak przy szkole w Chojnie. Starosta dodał, Ŝe w zeszłym tygodniu 
zwrócono się do projektanta Orlika o podanie kosztów doprojektowania tych 
elementów, które są nieuwzględnione przy Orliku (np. bieŜnia), oraz zrezygnowanie  
z tych elementów, które nie muszą być przy boisku szkolnym (np. oświetlenie, szatnie). 
Starosta dodał, Ŝe zostały złoŜone projekty na utworzenie pracowni gastronomicznej  
i elektrycznej i istnieje szansa, Ŝe te środki otrzymamy. 
 
Radna Ewa Dudar wyraziła swoją obawę, Ŝe ze względu na to, iŜ projekty na 
pracownie szkolne są w rezerwie to jej zdaniem istnieje mała szansa, Ŝe szkoła środki 
otrzyma. Jednocześnie Ewa Dudar zapytała czy w związku z tym, iŜ przewiduje się 
remont II i III piętra w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, to czy po jego wykonaniu dalej będzie znajdował się tam tylko Internat, czy 
przewiduje się jakąś jego restrukturyzację. 
 
Starosta Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy jest to tylko 
modernizacja tego budynku, natomiast po remoncie okaŜe się czy szkoła będzie 
przekonana do rozszerzenia działalności poprzez utworzenie w części budynku 
Internatu np. schroniska.  
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 11/IV/2011. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

 

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 …………………………….. 


