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Protokół nr 13/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 03 marca 2011 r. w godz. od 800 do 1030 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 12/IV/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Mi ędzynarodowego Centrum Turystyki, 
Kultury i Sportu w Baniach o udzielenie dotacji (druk nr 1/13). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił przyznać 
dofinansowanie w kwocie 1 000 zł dla Międzynarodowego Centrum 
Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach, z przeznaczeniem  
na organizację imprezy cyklicznej pod tytułem „ENE, DUE, RABE -
Spotkania z teatrem dla dzieci”.  

Impreza ma na celu umożliwienie dzieciom z terenu Gminy Banie 
zaznajomienia się z tajnikami sztuki teatralnej, a także zdobycia 
wiedzy na temat różnorodności kultur.  

Zarząd przy podejmowaniu decyzji kierował się zamożnością 
Gminy i dostępem do form kultury. Jednocześnie zaznaczył,  
że powinna zostać zachowana zasada cykliczności organizowanej 
imprezy (10 spotkań w roku).  

 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w Gryfinie o dofinansowanie udziału w Targach INKONTAKT  
w Schwedt (druk nr 2/13). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie postanowił przyznać 
dofinansowanie w kwocie 3 000 zł dla Cechu Rzemiosł Różnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie, z przeznaczeniem na wsparcie udziału 
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przedsiębiorców z terenu Powiatu w Targach INKONTAKT  
w Schwedt. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 
realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 3/13).  

 
Zarząd omówił projekt uchwały w/s powołania komisji 

stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 39/2011 w sprawie 
powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  
w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego”. 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK”  
do przygotowania zmian w „Programie wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjlanych Powiatu 
Gryfi ńskiego” na rok szkolny 2011/2012, w zakresie wysokości stawek 
do miesiąca września br. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody  
na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla 
ucznia kl. I LO. (druk nr 4/13). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, jednogło śnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie na nauczanie indywidualne ucznia  
kl. I d LO w okresie od dnia 10 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.  
w wymiarze 16 godzin tygodniowo, zgodnie z Orzeczeniem Nr 8/10/11 
o potrzebie indywidualnego nauczania. 
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W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

 
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. sprawozdań rocznych z działalności Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Goszkowie i Gryfinie (druk nr 5/13). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami z działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Gryfinie i Goszkowie, za okres  
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i przyjął je bez uwag. 

 
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi 
Gryfi ńskiemu na 2011 r. (druk nr 6/13). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski:  Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień 
publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (druk nr 7/13). 
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan 
zamówień publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2011 r. 
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyboru oferty i podpisania 
umowy na zadanie pn. „Modernizacja wewnętrznej sieci c.o. i c.w. 
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie” (druk nr 8/13). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na podpisanie umowy na zadanie „Modernizacja wewnętrznej sieci  
c.o. i c.w. w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie” 
wybierając ofertę Firmy ARTSON S.C. Krzysztof Kwietniowski i s-ka  
ze Szczecina, na wykonanie usług projektowych instalacji c.o., c.w.  
i kanalizacji oraz wykonanie robót w zakresie instalacji c.o., za kwotę 
60 270 zł brutto. 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi 30 dni  
od daty podpisania umowy, natomiast okres na wykonanie prac 
budowlanych wynosi 45 dni liczonych od daty odbioru dokumentacji. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wykonania obudowy dolnej części garażu 
blaszanego, w którym mieści się agregat prądotwórczy dla Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (druk nr 9/13). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na zlecenie firmie Usługowy Zakład Ślusarski Bogdan Teleszewski  
w Baniach wykonania obudowy dolnej części garażu blaszanego,  
w którym mieści się agregat prądotwórczy dla Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie Sp. z o.o., za kwotę 1 230 zł brutto. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s naliczenia kar umownych za nieterminowe 
wykonanie umowy Nr RI-06/2010 z dnia 8.04.2010 r. na zadanie  
pn. „Wykonanie adaptacji projektu typowego kompleksu boisk  
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (druk nr 10/13). 
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Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, jednogłośnie 
postanowił o naliczeniu kar umownych w wysokości 10 833,60 zł firmie 
KOMPLET INWEST S.J. z Gorzowa Wlkp. za nieterminowe 
wykonanie umowy Nr RI-06/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. na zadanie 
pn. „Wykonanie adaptacji projektu typowego kompleksu boisk  
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz zaakceptował 
zmianę koncepcji budowy boiska sportowego na potrzeby Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Nowa koncepcja będzie 
przewidywała budowę jednego boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, 
wykonanego poza programem „Moje Boisko-Orlik 2012”. Koszt 
wykonania, a następnie utrzymania takiego boiska jest dużo niższy  
niż w przypadku „Orlika”. 

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie  
z w/w firmą porozumienia na podstawie, którego w ramach 
odstąpienia od kar umownych za nieusunięcie wad wykonanego dzieła 
(8 100,80 zł) wykona projekt zamienny za 50% wartości pierwotnego 
projektu, tj. 12 300 zł brutto. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zlecenia wykonania analizy energetycznej, jako 
załącznika do wniosku o dofinansowanie inwestycji 
termomodernizacyjnych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 11/13). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na wykonanie dokumentacji audytów energetycznych, wybierając 
ofertę firmy PUH Energokonsult z Koszalina za kwotę 33 300 zł 
brutto, z pominięciem wykonania audytu na wymianę opraw 
oświetleniowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie. 
Istnieje potrzeba wykonania dokumentacji w zakresie audytów 
energetycznych ze względu na możliwość ubiegania  
się o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach, która trwała 
od godz. 9.30 do godz. 9.45. 
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
terminu zakończenia procesu przejęcia przez Powiat Gryfiński 
mienia, dokumentacji oraz zobowiązań i należności zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 12/13). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Inspektor-Koordynator 

Ochrony Zdrowia – Jarosław Witeńko. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu 
zakończenia procesu przejęcia przez Powiat Gryfiński mienia, 
dokumentacji oraz zobowiązań i należności zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia terminu zakończenia procesu przejęcia przez Powiat Gryfiński mienia, 
dokumentacji oraz zobowiązań i należności zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 40/2011 w sprawie ustalenia 
terminu zakończenia procesu przejęcia przez Powiat Gryfiński mienia, 
dokumentacji oraz zobowiązań i należności zlikwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor – Koordynator Ochrony 
Zdrowia-Jarosław Witeńko. 

 

13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 13/13). 
 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie na zwiększenie planu finansowego 
wydatków budżetowych jednostki o kwotę    3 571 zł, w dziale 852-
Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, § 4300- 
Zakup usług pozostałych.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania projektu 
uchwały Zarządu w przedmiotowej sprawie. Środki finansowe będą 
pochodziły z rezerwy ogólnej Powiatu. 
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14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 14/13). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie na zwiększenie planu finansowego 
wydatków budżetowych jednostki o kwotę    720 zł, w dziale 852-Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, § 4210 Zakup 
materiałów i wyposażenia.  

Jednocześnie zobowiązał Wydział „FK” do przygotowania projektu 
uchwały Zarządu w przedmiotowej sprawie. Środki finansowe będą 
pochodziły z rezerwy ogólnej Powiatu. 

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

uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 15/13). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 
Powiatu Gryfińskiego i wprowadził poprawkę, w § 3 pkt 3 po słowach 
„nieetatowych członków Zarządu Powiatu” dopisuje się „oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem wraz z poprawką projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości 
diet radnych Powiatu Gryfińskiego wraz z poprawką. 
 
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie znak: ZSP2/MP/070/1/11 z dnia 21 lutego 2011 r.  
dot. przygotowywania wniosku w ramach POKL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego, zobowiązał Dyrektora do przedłożenia projektu montażu 
finansowego, z którego będzie wynikał ewentualny wkład własny (pieniężny, czy 
niepieniężny) oraz sposób finansowania projektu (w formie zaliczki, czy refundacji). 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 13/IV/2011. 
 
 
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 …………………………….. 


