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Protokół nr 14/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 10 marca 2011 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 przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 13/IV/2011 z dnia 3 marca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci  
nr OD3/ZR1/1926/2010 z dnia 6 września 2010 r., w związku ze 
zmianą koncepcji wykonania kompleksu boisk przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie (druk nr 2/14).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 

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

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na rozwiązanie umowy zawartej z ENEA S.A. Oddział  
w Szczecinie na wykonanie przyłączenia do sieci  
nr OD3/ZR1/1926/2010 z dnia 6 września 2010 r., w związku ze zmianą 
koncepcji wykonania kompleksu boisk przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
2. Wniosek Audytora Wewnętrznego w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli problemowej, przeprowadzonej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie z dnia 24 lutego 2011 r. oraz 
skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora 
kontrolowanej jednostki (druk nr 1/14). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Audytor Wewnętrzny – Andrzej 

Urbański oraz  Główny Specjalista ds. Kontroli – Edyta Szturo. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Audytora Wewnętrznego,  Zarząd 

jednogłośnie przyjął protokół z dnia 24 lutego 2011 r. z kontroli 
doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
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w Chojnie w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji  
i rozliczenia projektu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da 
Vinci” oraz skierował wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej 
kontroli do kierownika jednostki. Jednocześnie Zarząd zobowiązał 
Dyrektora do tego, aby w przyszłości jednostka nie realizowała  
projektów unijnych w innych walutach niż waluta polska. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Audytor Wewnętrzny – Andrzej 
Urbański oraz Główny Specjalista ds. Kontroli  – Edyta Szturo. 

 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania 

projektu aktualizacji pn. „Plan Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2009 – 2012” 
(druk nr 3/14). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

aktualizacji pn. „Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla 
Miasta i Gminy Gryfino na lata 2009 – 2012”. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zaopiniowania projektu aktualizacji pn. „Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta i Gminy 
Gryfino na lata 2009 – 2012” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 41/2011 w sprawie 
zaopiniowania projektu aktualizacji pn. „Plan Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2009 – 2012”. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/14). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Geodety Powiatowego, 

zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 
01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 
15 000,00 zł. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe  
(w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych w trybie 
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zapytania o cenę, najlepsze oferty na przekwalifikowanie zalesionych 
gruntów rolnych na leśne złożyły osoby fizyczne), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu wydatków na usługi obce.  
 
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 5/14). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie  z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 3 000,00 zł. Zwiększa się 
plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 6/14). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków jednostki o kwotę 3 735,76 zł. Zwiększa się 
plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-
Pozostała działalność na realizację projektu „Wizyta przygotowawcza 
na Malcie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły 
zawodowe. 
 
7. Podpisanie umowy z Gminą Moryń w/s przekazania Powiatowi 

Gryfińskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie 
(druk nr 7/14). 

 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy z Gminą 

Moryń w sprawie przekazania Powiatowi Gryfińskiemu dotacji 
celowej w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
 
8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie 
jednego z byłych wychowanków Ośrodka (druk nr 8/14). 
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Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
umorzenie należności w wysokości 2 362,60 zł z tytułu opłat za 
wyżywienie jednego z byłych wychowanków Ośrodka  
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s umorzenia należności z tytułu opłat za korzystanie z gorącego 
posiłku jednego z wychowanków placówki (druk nr 9/14). 

 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na umorzenie należności  
wraz z odsetkami w łącznej wysokości 209,10 zł z tytułu opłat za 
korzystanie z gorącego posiłku jednego z wychowanków placówki. 
 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (druk  
nr 10/14). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 42/2011 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 
 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. przedstawienia informacji w zakresie 
wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie (druk nr 11/14). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag informację 
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dotyczącą wprowadzenia innowacji pedagogicznej tj. dwuletniego 
programu edukacji wczesnoszkolnej „Umiem uczyć się” w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Celem programu jest 
położenie szczególnego nacisku na stymulację percepcji słuchowej oraz 
uwagi słuchowej z uwzględnieniem Teorii Inteligencji Wielorakich 
Howarda Gardnera. 

 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 12/14). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 43/2011 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody  
na nauczanie indywidualne dla ucznia kl. I LO oraz ucznia  
kl. I ZSZ (druk nr 13/14). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki po zapoznaniu się z orzeczeniami: 
 Nr 57/10/11 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 na nauczanie indywidualne ucznia klasy 
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I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo od dnia 7 marca do 1 maja 2011 roku. 
 Nr 58/10/11 o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd 
większością głosów wyraził zgodę dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 na nauczanie indywidualne ucznia klasy 
I LO w wymiarze 16 godzin tygodniowo od dnia 14 marca  
do 22 czerwca 2011 roku. 

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

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 
14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 14/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 …………………………….. 


